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Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling  
 

Inbjuder till workshop 24-25 september 2015 
 

Scott D. Miller 
 

Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete? 
Om kliniska och organisatoriska principer som förbättrar samarbetet med 

klienten och resultatet av behandlingen 
 

Scott D. Miller, Phd (fil dr i psykologi), är en av grundarna av ISTC (Institute for Study of 

Therapeutic Change)  som är ett privat institut med forskare och kliniker i Chicago som alla 

har fokus på vad som är till hjälp och fungerar i förändringsarbete. Scott Miller ger 

föreläsningar, utbildningar och workshops och är känd för sitt engagerande och humoristiska 

sätt att presentera. Scott Miller är bl.a. författare till böckerna The heroic client (2000),       

The heart of change: What works in therapy (1999) 
 

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCKAB) är ett utbildningsinstitut som 

verkar utifrån ett systemiskt narrativt förhållningssätt. GCK ger utbildning/handledning 

inom systemisk praktik, psykoterapi, organisation/ledarskap. 
 

Den här workshopen vänder sig till dig som vill ha konstruktiva och effektiva redskap för 

evaluering och utveckling av samarbetet med dina klienter. Du arbetar med förändring 

gentemot familjer, par, individer i olika åldrar och inom olika områden som psykiatri, 

socialtjänst och behandlingsinstitutioner.  
 

Scott presenterar "Client Directed Outcome Informed Therapy" som är en modell baserad på 

idén om praktikbaserad evidens. Med de instrument för klientstyrning och resultatutvärdering 

som Scott använder erhålls bättre samarbete och resultat både med de "lättare" och ”svåraste” 

klienterna.  
 

Workshopen är relevant för behandlare och ledare som vill utveckla verktyg för utvärdering 

och kvalitetssäkring av arbetet.  
 

Tid: 24-25 september 2015 kl. 09.00-16.00 
 

Plats:            Göteborg 
 

Kursspråk: Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska 
  

Kostnad: 2 000 kr (moms 500 kr tillkommer)  

                 I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe 

 Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis 

 Antalet platser är begränsat. 
                

Anmälan:   Maila namn och fakturaadress senast 20 augusti 2015 till info@gck.nu 

  Anmälan är bindande efter fakturautskick som sker 4 v. innan workshop. 
 

Ytterligare info: Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu 
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