
Socialpsykiatrien inviterer til spændende konference om FIT 

Sæt X i kalenderen allerede nu! 
 
Kære samarbejdspartner i Slagelse Kommune  
  
Socialpsykiatrien inviterer hermed jer – som samarbejdspartnere i Slagelse Kommune – til en spændende halvdags 
konference om Feedback Informed Treatment (FIT), da vi ønsker at inspirere jer og jeres interesse for FIT. 
Konferencens omdrejningspunkt er, hvordan FIT skaber mening ud fra et: 

 Borgerperspektiv  

 Medarbejderperspektiv 

 Organisatorisk perspektiv 

 Susanne Bargmann, psykolog og ICCE senior advisor – og førende i Danmark ift. FIT – vil 
introducere FIT og tænkningen bag. Hvorfor er FIT langt mere end blot en god idé?! 
Susanne har også skrevet og redigeret den første danske grundbog om FIT, som netop er 
udkommet.   

 

 Rikke Schiønning, leder af myndighedsområdet, Børne- og Kulturforvaltningen og 
Rasmus Møller, projektleder for FIT-implementering, Familie og Rådgivning, vil fortælle 
om erfaringer med FIT-implementering på myndigheds- og udførerniveau i Gladsaxe 
Kommune.  
 

 Praksiserfaringer med brugen af FIT i socialpsykiatrien vil blive belyst ud fra hhv. et ledelses-, medarbejder- 
og borgerperspektiv.  

 

Deltagelse i konferencen er gratis og endeligt program og muligheden for tilmelding sendes 
ud på mail og lægges på InSlag ultimo februar. 
 

Målgrupper: 

Direktører, centerchefer, myndighedsledere, virksomhedsledere, konsulenter, sagsbehandlere, nøglemedarbejdere o. 
lign. på velfærdsområderne i Slagelse Kommune. Spred gerne denne mulighed til jeres relevante interne kollegaer og 
medarbejdere. 

Dato:     

 Fredag d. 28.4 2017 kl. 9.00-13.00 – inkl. frokost to go 

Sted:     

 Slagelse Musikhus, Sdr. Stationsvej 35, 4200 Slagelse 

 

Vi glæder os til at se jer på konferencen! 

Fakta om FIT: 
Feedback Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, som også 
anbefales af Socialstyrelsen. Se evt. her. FIT understøtter, at indsatsen tilpasses til den enkelte borger, 
så det i højere grad er den enkelte borgers egne mål og egne vurderinger, der er styrende for indsatsen. 
FIT understøtter dermed mere effektive og målrettede borgerforløb, hvilket samtidig er kerneelementer 
i såvel rehabilitering som recoverytænkningen for udsatte børn, unge og voksne. I Danmark anvendes 
FIT allerede af mange forskellige aktører, bl.a. anvender familie- behandlings-, hjemløse- og 
misbrugsområdet i deres behandling og støtte. 
 
FIT er et meta-redskab og -mindset, og kan derfor anvendes uafhængig af specifik målgruppe, 
behandlingsmetoder, referencerammer og pædagogiske tilgange. FIT forbedrer både kvalitet og 
effekten af forskellige indsatser og metoder og sikrer samtidig højst mulig borgerinddragelse. 

http://www.susannebargmann.dk/
http://www.akademisk.dk/feedback-informed-treatment
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder/fit
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM2J6UzMPRAhVJBSwKHcxPA14QjRwIBw&url=http://dk.specialisterne.com/cases/gladsaxe-kommune/&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNEoeQTAv99kb1IOhIZMJDVmninTmA&ust=1484550595116015

