Vinther og Mosgaard Kurser
I samarbejde med International Center for Clinical Excellence

FIT Masterclass

2018

Vinther og Mosgaard Kurser er stolte af i 2018 endnu en gang at kunne
udbyde FIT Masterclass med Scott Miller og Susanne Bargmann!

København
1.-2. marts
2018
Begge dage
kl. 9-16

Chief Advisor Susanne Bargmann

ICCE Director, Scott Miller, Ph.D.

Her er muligheden for at deltage i 2 intensive trænings
dage relateret til specifikke områder og temaer for
øvede FIT praktikere.
Denne Masterclass giver dig direkte input og hjælp i relation til de
FIT-relaterede temaer og emner, du bakser med i din arbejdsmæssige
hverdag. Træningen vil være i et “Masterclass” format, hvor du får
mulighed for at arbejde individuelt med lige præcis dine specifikke
spørgsmål og få input fra trænerne og gruppen. Temaer kan for
eksempel være:
• Udfordringer i forhold til specifikke terapeutiske opgaver

Tilmeld
dig i dag
Først-tilmølle…

Hvor
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3
2300 København S.
Hvornår
1.-2. marts 2018
Begge dage kl. 9-16
Pris
Kr. 5.300 ekskl. moms,
inkl. forplejning

• Udfordringer i FIT Supervision
• Udfordringer i undervisning af personalet i din egen organisation.
• Udfordringer i at holde FIT workshops og konferencepræsentationer

Kontakt
Bruno Vinther
bv@vinthermosgaard.dk

• Udfordringer i implementeringsprocesser
Deltagerne vil være erfarne FIT praktikere, som medbringer præsen
tationer, video materiale, spørgsmål, erfaringer osv. som vil være
udgangspunktet for trænerne og gruppens diskussioner og refleksioner.
Deltog du i 2016 eller 2017’s Masterclass, er du også velkommen til
denne mulighed for yderligere videreudvikling af din FIT-praksis.

1

vinthermosgaard.dk

Jacob Mosgaard og Bruno Vinther
Kurser for professionelle

Vinther og Mosgaard Kurser
I samarbejde med International Center for Clinical Excellence

FIT Masterclass

2018

Om underviserne
Scott D. Miller
er en international kapacitet indenfor området
forskning og formidling.Han er grundlæggeren af
The International Center for Clinical Excellence,
som er en international samling af klinikere, forskere
og undervisere. Scott er en garvet, humoristisk og
underholdende underviser og foredragsholder.
Han har i allerhøjeste grad fod på forskningslitteraturen angående
klinisk praksis og formår at formidle dette på en forståelig måde, der
samtidig har relevans og er omsættelig i klinikerens daglige praksis.

Scott D. Miller
Se evt. hans hjemmeside
for mere information om
ham og hans produktion:
scottdmiller.com
Susanne Bargmann
Læs mere på hendes
egen hjemmeside:
susannebargmann.dk

Scott D. Miller har publiceret en omfangsrig mængde litteratur, bl.a.
bøgerne ”Escape from Babel: Toward a Unifying Language for Psychotherapy” (1997), ”The Heart and Soul of Change” (1999,2010), og ”The
Heroic Client: A revolutionary way to Improve Effectiveness through
Client-Directed, Outcome- Informed Therapy” (2000).

Susanne Bargmann
er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi.
Hun er privatpraktiserende psykolog og en dygtig og
erfaren underviser.
Hun er Certificeret Træner i Feedback Informed
Treatment (FIT) ved International Center for Clinical
Excellence, hvor hun også er konsulent. Hun er
således Danmarks førende underviser og praktiker af FIT. Hun er
tilknyttet som underviser og supervisor i flere organisationer, der
anvender og implementerer FIT i deres daglige praksis.
Susanne er desuden dansk redaktør på Fokus på Familien, et
skandinavisk peer-reviewed tidsskrift.

Tilmelding
vinthermosgaard.dk/
fit-masterclass-2018

Tilmeld
dig i dag
Først-tilmølle…

Tilmelding sker efter ”Førsttil-mølle-princippet”, således
at tilmeldingen først er sikret
ved at udfylde oplysningerne
på vores hjemmeside. Ved
tvivl eller spørgsmål, skriv
til Bruno Vinther
bv@vinthermosgaard.dk
Kursusafgiften kan efter den
1/12 2017 ikke returneres. Ved
afmelding inden denne dato
returneres det fulde beløb.
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