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Samtalsmottagningens mål 

• Bredda yrkeskompetenserna på samtalsmottagningen
• Noggrannare bedöma hela spektrat av psykisk ohälsa
• Kunna differentialpsykologi och psykopatologi
• Minst grundläggande psykoterapiutbildning hos alla 
• Öka kvaliteten i behandlingarna 
• Diagnostisera och fastställa svårighetsgrader
• Utföra suicidriskbedömningar
• Göra funktions- och behovsbeskrivningar 
• Beskriva aktivitetsbegränsningar (FK)



Samtalsmottagningens mål

• Använda evidensbaserade skalor, tester och metoder

• Utgå från sökorsak och individens unika förutsättningar

• Aktiv målplanering och utvärdering tillsammans med klienten

• Fokus på klienten och ökad samverkan mellan yrkesgrupperna 
– helhetssyn på klienten/patienten/besökaren

• Ha vårdcentralens spetskompetenser i psykisk ohälsa

• Medverka i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocesserna 



Skattning av förändring
Outcome Rating Scale (ORS)

När du ser tillbaks på den senaste veckan – inklusive idag – kan du då hjälpa oss att förstå hur du har haft det, genom att 
markera på skalorna hur du upplever att det har fungerat för dig, inom följande områden i ditt liv. Markeringar till vänster 
anger en lägre nivå av tillfredställelse, och markeringar till höger en högre nivå av tillfredsställelse

Individuellt
personligt välbefinnande

|...................................................................................................................................... |

Nära relationer
familj och andra nära relationer

|...................................................................................................................................... |

Socialt
arbete, skola, vänner

|.......................................................................................................................................|

Allmänt

livet som helhet
|........................................................................................................................................|

Copyright 2000, Scott D Miller & Barry L Duncan Institute for the Study of Therapeutic Change



Skattning av samtal
Session Rating Scale (SRS)

Var vänlig och skatta dagens samtal genom att sätta en markering på linjen
- sätt markeringen i det läge som bäst stämmer med din upplevelse

Relation

|.................................................................................................................. |

Mål och Ämnen

|..................................................................................................................|

Sätt att arbeta eller Metod

|.................................................................................................................. |
Allmänt

|...................................................................................................................|

Copyright 2000, Scott D Miller & Barry L Duncan Institute for the Study of Therapeutic Change



Fit-Outcomes

•Ett webbaserat system

•Som stöd för användning av ORS och SRS

•Outcome Rating Scale & Session Rating Scale

•Frågorna administreras online på en Ipad

•ORS inleder varje samtal

•SRS avslutar varje session



Fit-Outcomes

• Ger omedelbar återkoppling till klient och 
behandlare

• Klientens mående beskrivs i fyra variabler
• Även feedback på samtalets kvaliteter och innehåll i 

fyra variabler
• Man följer resultaten i ett diagram och en graf över 

tid



Fit-Outcomes

•Evidensbaserat

•Enkelt att använda

•Utvecklar alliansen i terapi och behandling 

•Resonerar och utvärderar tillsammans

•Målplanerar, individualiserar och 
kvalitetssäkrar
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Länkar  och Litteratur

• www.fit-outcomes.com

• www.samverkanstorget.se/upload/Samverkanstorget%202014/Organisation/Temagrupper/Barn%20och%
20unga/Verktygsl%C3%A5dan/8.%20M%C3%A4ta%20f%C3%B6r%20att%20veta.%20Har%20vi%20lyckats/
Scott%20Miller%20SRS_ORS.pdf

• Region Västerbotten: Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session 
Rating Scale w.w.w.regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/A5-Handbok-f%C3%B6r-
uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORS-SRS.pdf

• www.centerforclinicalexcellence.com Konferens i Östersund 2-4 maj 2018

• Scott D. Miller och Bob Bertolino, Feedback-informerad terapi – FIT, Studentlitteratur, 2015

• Irvin D Yalom, The theory and practice of group psychotherapy, Basic Books, 1975.

http://www.fit-outcomes.com/
http://www.samverkanstorget.se/upload/Samverkanstorget 2014/Organisation/Temagrupper/Barn och unga/Verktygsl%C3%A5dan/8. M%C3%A4ta f%C3%B6r att veta. Har vi lyckats/Scott Miller SRS_ORS.pdf
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/A5-Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORS-SRS.pdf
http://www.centerforclinicalexcellence.com/
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