
Ta chansen och lär dig från de bästa! 
Grundarna av FIT och the Good Life Model besöker Sverige 2020

Effektiv hjälp till dina klienter 

FIT, Feedback Informed Treatment
• Stockholm 26–27/3
• Malmö 30/3–1/4

Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter?  
Vill du bli effektivare?

FIT är evidensbaserat och går att använda  
oavsett metod, klient och arbetsplats.  
Det är 2,5 gånger större chans att en klient blir 
hjälpt om behandlaren använder FIT. Metoden 
halverar dropouts och minskar behandlings-
sammanbrotten med 1/3.

Dr Miller är en världsledande forskare, skapare  
av FIT och grundare av ICCE. Han är en  
inspirerande och underhållande talare som  
vid behov faktiskt även kan prata svenska.

1 dag: 1 475 kr  
2 dagar: 2 990 kr
3 dagar: 4 450 kr 

Hur jobbar vi med förövare? 

FIT, MI & the Good Life Model
• Malmö 27–28/4 
• Stockholm 29/4

Senaste metoderna från USA om hur man  
jobbar med de som begår sexuella övergrepp 
eller på andra sätt skadar andra.

Fokus är på att lära ut praktiska användbara 
metoder för oss som möter klienterna  inklusive 
Motiverande Samtal, Feedback Informed 
 Treatment och the Good Life Model, som  
han även har skapat. 

Prescott har dessutom medverkat i ett 20-tal 
böcker, är MI- och FIT-tränare samt är en  
internationellt erkänd auktoritet och föreläsare  
inom sexuella övergrepp.

Malmö: 2 390 kr
Stockholm: 1 390 kr  

NIKLAS WAITONG är ICCE certifierad 
utbildare, socionom med 30 års  
erfarenhet från HVB och socialtjänst. 
Han har samarbetat med systemets 
skapare, Dr Scott Miller sedan 90-talet 
och jobbat med FIT sedan 2000.
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vill bidra till bättre behandling genom att sprida  
ett tankesätt baserat på ökad feedback,  

brukarmedverkan och forskningsinflytande. 

Waitong Utbildning jobbar med evidensbaserade, realistiska 
och prisvärda möjligheter till snabba förbättringar.

NIKLAS WAITONG är socionom med 30 års behandlarerfarenhet  

från HVB, missbruksvård och skola varav 25 år som medlevare  

och föreståndare på Älgeredskollektivet. 

VÅRA SPECIALOMRÅDEN ÄR:
• Lösningsfokuserat klientarbete 

• HVB; behandling och föreståndarskap
• FIT, Feedback Informed Treatment 

• ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis

För kalendarium, aktuella kurser och mer information besök vår webbsida: waitong.se
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Vill du bli bättre på att hjälpa dina klienter? 

Vill du bli effektivare? 

Behöver du hjälp med utvärdering eller behandling?

Vi erbjuder olika former av skräddarsydda utbildningar, 
handledning och coachning över hela Sverige samt egna 
kurser i Stockholm och Malmö.

✔

✔

Om du vill veta mer, diskutera pris och upplägg eller få referenser så hör av dig.

vill aktivt verka för att klienternas röst ska 
både höras och räknas. Klienten måste få 

huvudrollen i sin behandling.
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Alla priser är exklusive moms. Dagarna säljes separat. Rabatt om ni är flera.

OBS! Waitong Utbildning och Gunnar Lindfeldt erbjuder ihop med Scott Miller Sveriges bästa och klart  
mest prisvärda FIT-Diplomutbildning; Stockholm 26–27/3 + 23/4, Malmö 30/3–1/4 + 7/5.
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