
Det lösningsfokuserade 
nätverket i Västmanland 
bjuder in till två halvdagar
Nyfiken på SRS, GSRS och ORS och möjligheten 
att använda dem digitalt som stöd i att följa 
upp dina klientsamtal!?
Vi möts digitalt via Zoom. Om du inte får ladda ner programvaran på din jobbdator, kan 
du ändå vara med genom att att klicka på webblänken, använda din smartphone eller 
kanske din privata dator. Se zoom-instruktionen  i rutan nedan till höger.
  
Dag 1 fredag 15 januari, kl. 8.30-12.00, grunderna för dig som ännu ej använt  
SRS (Session Rating Scale), GSRS ( Group Session Rating Scale ) och  
ORS (Outcome Rating Scale), och för dig som vill friska upp din kompetens.

Introduktion till verktygen och hur du på ett pedagogiskt lättsamt sätt och med ett 
coachande lösningsfokuserat bemötande kan introducera och använda dem i enskilda 
samtal och i grupper.

Dag 2 måndag 1 februari, kl. 8.30-12.00, mer om SRS, GSRS och ORS samt digitala verktyg för 
dessa. MISA i Västerås berättar om sina erfarenheter från att implementera ORS/SRS digitalt i 
programmet Openfit. Reflektioner och erfarenheter kring sin användning och dokumentation. 
Norra Västmanlands Samordningsförbund och Samordningsteamen i norra länet berättar 
om sina erfarenheter av att använda det digitala verktyget FIT Outcomes för uppföljning 
av samtal via ORS, SRS och GSRS. 

Maximalt antal deltagare är 50 deltagare per gång. Det går bra att anmäla sig till det ena 
eller båda tillfällena.

Se gärna dokumentation från nätverksträff ”Vad är SRS och ORS…”:
http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/dok-lf-2019-05-07-srs-ors.shtml

Frågor om dagen eller om Zoom: sussan@goodsolution.se

i samverkan med Sussan Öster, VITAL GoodSolution 

Anmälan till Zoommöte Dag 1 fredag 15 januari, kl. 8.30-12.00, senast den  
11 januari, genom att klicka på länken: 
us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvc-qqpjIsHNTkxv4hufASMa8U78hOxC8V
Om du har problem att komma in på länken kan du behöva ändra webbläsare till Google Chrome.

Anmälan till Zoommöte Dag 2 måndag 1 februari, kl. 8.30-12.00, senast den  
11 januari, genom att klicka på länken: 
us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkcO6vqT8jE92drKEv7IC1jqKJ-k2bxFRb
Om du har problem att komma in på länken kan du behöva ändra webbläsare till Google Chrome.

Du får direkt ett bekräftelsemejl med inloggningslänk till mötet. Klicka på länken när du ska in 
i mötet, gärna tio minuter innan start så att du hinner testa att tekniken fungerar fint för dig.

Varmt välkommen att delta önskar

Instruktion Zoom:
Även om det går att ansluta till 
mötet genom att klicka på länken 
du får vid anmälan, så rekom-
menderar vi att du innan mötet 
installerar programvaran Zoom 
(gratis) på din dator. Via följande 
länk kan du ladda ner program-
varan samt testa din utrustning: 
https://zoom.us/test 
Om du använder surfplatta eller 
smartphone behöver du först 
ladda hem gratis-appen 
”Zoom Cloud Meetings”.
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