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Information om kodning och certifiering
av (A)CRA behandlare
Vad roligt att du är intresserad av att certifiera dig
i (A)CRA. Här kommer en övergripande
beskrivning av hur processen går till.
För att kunna certifiera dig behöver du skicka in ett
antal inspelade samtal där du genomför de olika
procedurerna i (A)CRA med en riktig klient. För att
bli godkänd krävs att du blir godkänd på minst åtta
procedurer. Om du arbetar inom kommun och
landsting krävs att du skickar in dina samtal viA
MicLab, annars kan du använda Dropbox.
Din handledare lyssnar på varje session och kodar
innehållet enligt den kodningsmanual som tagits
fram av forskarlaget bakom (A)CRA. Vid varje
tillfälle kodas också dina generella färdigheter som
behandlare och du får specifik feedback som du kan
använda för att utveckla dina behandlingssamtal.
Antalet samtal som krävs för att bli certifierad
varierar beroende på hur många samtal du blir
tvungen att göra om, men också beroende på hur
många procedurer som du genomför under varje
samtal. Det är vanligt att man behöver göra om ett
eller två samtal i början av processen. Det är därför
bra om du kan ha minst två klienter som du samtalar
med för att kunna ta igen samtal som du inte blir
godkänd på.

Viktigt att tänka på är att försöka undvika att pressa
in för många procedurer i en och samma session.
Oftast är en till två procedurer per samtal lagom.
Risken är annars att klienten känner sig överväldigad
och att du inte blir godkänd.
Du kan skicka in enskilda samtal för kodning och
feedback eller köpa ett helt paket enligt nedan. Alla
priser är exklusive moms.
Enskilda samtal
Du kan skicka in enskilda samtal och få feedback
enligt kodningsmanualen. Varje inskickat samtal
kostar 950 kr. Samma pris gäller för samtal som
behövs göras om i certifieringsprocessen.
Certifieringspaket
Certifieringspaketet kostar 12 800 kr exkl. moms. Då
ingår ett inledande coachningssamtal, tio inskickade
samtal som du får feedback och kodning på samt fri
support via mail.
Det går bra att göra delbetalningar.
För mer information om kodningsprocessen samt
anmälan gå in på www.acrasverige.se

