
 

 

 

 

 

Varmt välkommen till nätverksträff 
- Det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland 

 

Datum: tisdag 16 september 

Tid: 9.00–16.00 kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe/lunch 

Plats: Kyrkbacksgården i Västerås Hitta hit Klicka här!  

 
Utgå från din klient - via SRS och ORS - 
En behandlings/förändringsresa med klienten bakom ratten 
Under utbildningsdagen får du lära dig en modell för att samtala 
och arbeta utifrån din patients/klients modell. Du får även ta del 
av hur du med hjälp av ORS/SRS kan skapa en feedbackkultur 
och göra systematisk uppföljning. 
 
Med fokus på klientens/patientens modell och resurser kan du 

som professionell tillsammans med patienten planera och genomföra en resa som skapar förändring. 
Svårigheter i patientens liv omvandlas till konkreta målsättningar så att det blir möjligt att med små 
steg skapa ett bättre mående och en bättre livssituation. 
 
Med hjälp av två enkla instrument för uppföljning kan man följa patientens förändring och utvärdera 
den roll som man har som hjälpare. ORS Outcome Rating Scale visar på vilka resultat som behand-
lingen/hjälpprocessen skapar i patientens liv. SRS Session Rating Scale gör det möjligt att utvärdera 
behandlingsarbetet. Patienten kan lämna feedback och därmed aktivt delta i planeringen av föränd-
ringsarbetet. Du som professionell får en unik möjlighet att utveckla din behandlarroll och följa dina 
resultat. 
 
Under dagen blandas föreläsning med övningar och konkreta exempel från praktisk verksamhet. 
 

Utbildare är Gun-Eva Andersson Långdahl, Legitimerad Psykolog med Specialist-
kompetens. Gun-Eva har de senaste 20 åren arbetat med metodutveckling gällande 
samtal och behandling. Har även under den tiden aktivt arbetat med utvärdering och 
uppföljning ur ett brukarperspektiv. Gun-Eva är utbildad av Scott D Miller som är en 
av de professionella som skapat ORS/SRS. Har fortsatt utbyte med Scott gällande 
utveckling och implementering av arbetet med ORS/SRS och Feedback Informed 
Treatment FIT. Har sedan 1992 arbetat med behandling och samtal utifrån Lösnings-

fokuserad korttidsterapi. Har lång erfarenhet av handledning och utbildning av perso-
nal inom offentlig verksamhet. 
 

Intervju med Gun-Eva Andersson Långdahl: 
http://samordningnv.blogspot.se/2013/04/intervju-med-gun-eva-andersson-langdahl.html 
 

 Om du redan nu vill hämta hem ORS- och SRS-formulären finner du dem här:  

 www.scottdmiller.com/srs-ors-license/ 

 Det är enkelt och gratis att registrera sig som enskild användare. 
 

 Om du har frågor eller vill ha mer info eller lästips om ORS och SRS kontakta:  

 Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa 

 sussan.oster@ltv.se  tel 0221-265 82 

 

 
 

 

 

Välkommen med Din anmälan senast den 20 augusti till: 

Ann-Kristin Ekman 

Samordnare 
ann-kristin.ekman@vasteras.se 

Uppge e-postadress till dem Du anmäler  
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