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Feedback Informed 
Treatment 
Psykolog Susanne Bargmann 
www.susannebargmann.dk 

  Målet er at introducere og engagere 
borgeren i at udfylde ORS og SRS: 

Identificér 3 fordele borgeren ved at 
udfylde ORS og SRS ved hver 
samtale.  

Skriv en introduktion til ORS og 
SRS for borgeren. 
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Identificer de mest almindelige / de 
største forbehold borgere kan have 
overfor at skulle udfylde ORS og SRS 
ved hver samtale. 

Skriv hvert forbehold ned på et stykke 
papir 

Læg papiret i “Forbeholdskassen”. 

Feedback Informed Treatment 

Feedback Informed Treatment 
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Feedback Informed Treatment 
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Ø Den mest brugbare form for feedback på SRS er 
den negative feedback 

Ø Det er rigtig vanskeligt at få klienter til at score 
under cut-off! 

Ø Målet er at skabe en ”feedback-kultur” hvor det 
føles trygt nok at give udtryk for større eller mindre 
utilfredshed. 

Ø Med tiden er det målet at alliance-scoren bedres. 

SRS cut-off 

• Beskrivende fremfor evaluerende 
• Observationer fremfor tolkninger 
• Specifik fremfor generel 
• Kvantiteter fremfor kvaliteter 
• Verber fremfor tillægsord 
• Opgave- fremfor personorienteret 
• Knyttet til det modtageren udtrykker at 
have brug for.  
• Fokuseret på adfærd som modtageren har 
kontrol over.  
• Modtageren skal have mulighed for at stille 
uddybende spørgsmål. 

Feedback Informed Treatment 
Konstruktiv feedback 
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Feedback Informed Treatment 
”Collateral rater” 

Princip: 

 

 Hvor er ”distress” / 
bekymringen?  

 Hvem er henviser? 
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Feedback Informed Treatment 

Hvem er ”kunden” i vores ”butik”?  

1)  Hvem har taget initiativet til at søge hjælp? 

2)  Hvem har mål for rehabiliteringen? 

Det er vigtigt at vide hvem der er ”kunden”, da 
det ofte er ”kunden” der oplever eller tænker 
problemet som værende størst. Det er dermed 
også ”kundens” ORS score som vi kan holde 
øje med.  
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