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Fordybende FIT træning
Psykolog Susanne Bargmann & Socialrådgiver Rasmus Møller

Feedback Informed Treatment
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Feedback Informed Treatment

•Deltagerne vil træne færdigheder i forhold
til at anvende FIT i praksis sammen med
borgere til at tilrettelægge forløb, herunder
hvordan man forstår individuelle data
(grafer).

Feedback Informed Treatment
Afslutning på dag 2 feedback
1. Undervisningen og underviseren holdt mig engageret:
1. Gennemsnit = 3,7
2. Median = 4
3. Typetal = 4
2. Hvor godt mødte undervisningen det formulerede mål
1. Gennemsnit = 3,7
2. Median = 4
3. Typetal = 4
3. Kommentarer:
• Vil gerne have det i hænderne
• Kan begynde at se hvordan det kan bruges i mit arbejde / mange ++
• “dræber timen” / jeg er udstimuleret!
• Vil gerne spørge Rasmus om mere / Mere om Gladsaxe
• Dårligt lokale / ustruktureret gruppearbejde
• Vi nåede ikke helt målet / mere om grafer
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Feedback Informed Treatment

Hvad kan vi sige om forandringshastigheden?
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Feedback Informed Treatment

Hvad skal terapeuten være særligt opmærksom på?

Feedback Informed Treatment

Hvad skal terapeuten gøre nu?
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Feedback Informed Treatment

•Deltagerne vil lære måder at implementere
FIT i den regelmæssige drøftelse af arbejdet
med borgere, og hvordan FIT kan bruges til
at understøtte løbende faglig udvikling.
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Feedback Informed Treatment

Implementering af FIT
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Feedback Informed Treatment
•Grupper af 3-4
•Brainstorm hvilke
strukturer og hvilken
støtte, der er nødvendig
for at kunne
implementere og integrere
FIT (eller andre nye
praksisser).

Implementering af FIT

Implementeringsvidenskab
•Fixsen og Rogers:
•5 grundlæggende stadier:
1. Udforskning: Er disse de rigtige
redskaber i vores kontekst
2. Installation: Etablere træning
og strukturer, pilotprojekter.
3. Begyndende implementering:
Anvende pilot-fund til at
implementere
4. Fuld implementering: Skabe en
“ny norm”
5. Vedligeholdelse: Hvordan
holder vi det igang?
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Implementering af FIT

Implementeringsvidenskab
1. Udforskning:
•
•

•

Er disse de rigtige
redskaber i vores
kontekst?
Indledende
implementeringsteam
udforsker betydningen af
den nye indsats for hvert
domæne (på FRIFM)
Rådføre sig med andre
behandlingssteder og
konsulenter.

Implementering af FIT

Implementeringsvidenskab
2. Installation:
•
•
•
•
•
•
•

Den mest omkostningsfulde fase
Ledelsesmæssig opbakning og
støtte
Etablere træning, supervision og
støttende strukturer
Uddanne ledere
Tilpasse produktivitetsstandarder
Etablere en projektstyregruppe
Sætte små pilotprojekter i gang
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Implementering af FIT

Implementeringsvidenskab
3. Begyndende implementering:
•

•
•
•

Pilotprojektfund bruges til at
etablere støttende stukturer
og skabe politikker for brug
af FIT.
Implementering på tværs af
programmer og institutioner
Fortsat træning og
uddannelse
Der etableres måder at sikre
rigtig brug af FIT (fidelitet)
og for at sikre at data
anvendes direkte i arbejdet.

Implementering af FIT

Implementeringsvidenskab
4. Fuld implementering:
•
•

•
•

Fortsat monitorering af præstation på
både individuelt og
organisationsniveau
Data anvendes til at forbedre
behandlingstilbuddet og til at
udarbejde initiativer omkring
professionel udvikling.
Arbejdet med at anvende FIT
inkorporeres i de eksisterende
politikker og arbejdsmetoder.
Overvejelse af potentielle tilpasninger
(eller innovationer) for særlige
behandlinger / populationer
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Implementering af FIT

Implementeringsvidenskab
5. Vedligeholdelse:
•
•
•
•
•

“Practice Champions” identificeres,
støttes og bruges som mentorer.
FIT praksis introduceres til potentielle
nye medarbejdere i
ansættelseprocessen.
Nye medarbejdere undervises i at bruge
FIT i oplæringen.
Der udvikles “Tip sheets” og FAQs, så
medarbejdere let kan finde information
Der etableres en systematik omkring at
evaluere og opdatere politikker
omkring FIT

Fordybende FIT træning
Psykolog Susanne Bargmann & Socialrådgiver Rasmus Møller
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FIT-Konsultation:
 Få klientens stemme ind i rummet
 ORS og SRS er fokus i konsultationen – adressere

alle udfordringer eller spørgsmål der opstår i
anvendelsen af skemaerne, f.eks.
 Introduktion af skemaerne
 Integrere / inddrage feedback i vores videre arbejde
med klienten/familien
 Anvende feedback i vores vurderinger omkring forløbet
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FIT-Supervision:
”Signal sager”
 Ingen fremgang på ORS
 Forværring på ORS
 Meget stor fremgang på ORS
 Zig-zag scorer
 Problemer i alliancen
 Udeladte skemaer
Mere konsultation og træning end supervision.

FIT-Supervision:
3 trins process
1. Gennemgå sagsfremlæggelsesmodellen.

2. Vis grafen (uden for mange

detaljer om sagen). Interview /
gennemgang af sagen med
udgangspunkt i alliancen.

3. Team-refleksioner
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FIT-Supervision:
Sagsfremlæggelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Navn
Alder
Køn
Ægteskab/familie
Arbejde/uddannelse
Hvem er bekymret?
Behandlingsstart
Nuværende behandling (medicin)
Tidligere behandling
Misbrug
Årsag til henvendelse

Derefter: Vis grafen

FIT-Supervision:
Hvad er klientens ønsker/ideer/forventninger
til alliancen (hjælpespørgsmål):

Klientens
præferencer

ØHvad er klientens mål?
ØHvad er klientens ønsker/forventninger til
metode?

Mål

Metoder

ØHvad tænker klienten selv, der skal til for at
nå målene?
ØHvad er klientens ønske/forventning til
terapeutens rolle?
ØUdtrykker klienten nogle stærke præferencer
omkring terapien/relationen?

Terapeutens
rolle
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FIT-Konsultation:
Tommelfingerregler
Ø ”Tjekke ind” samtale ved 3-4
samtale (justere)

Ø Sidste stop samtale ved 7-8 samtale
(tilføje/afslutte)

Ø Afslutte/Viderehenvise ved 9-10
samtale

Feedback Informed Treatment
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FIT-Konsultation:
Øvelse
 Grupper af 6-7:
 En terapeut, en supervisor,

og et reflekterende team
 Terapeuten præsenterer
deres kliniske scenarie i det
korte format.
 Supervisor interviewer og
skriver på alliance-stolen.
 Teamet reflekterer

Feedback Informed Treatment
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Faglig udvikling
• Robotron Computer (1970)

Apple Mac (2015)
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Faglig udvikling
• Telefon (1970)

Telefon (2015)
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Faglig udvikling
• Til trods for den
teoreIske udvikling er
eﬀekten af psykoterapi
forblevet uændret de
sidste 30 år.
• Ingen forskel på
eﬀekten af forskellige
typer og teoreIske
Ilgange Il behandling
Rosenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in
diverse methods in psychotherapy. Journal of
Orthopsychiatry, 6, 412-15.
Duncan, Miller, Wampold & Hubble (nov. 2009): Heart
&Soul of Change 2nd Edition.

Faglig udvikling
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Faglig udvikling
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END RESTEN
DE BEDSTE HAR MERE

Faglig udvikling

Ved mere

Ser mere

Gør
mere

Faglig udvikling
Psykolog Daryl Chow
Associate ICCE
Ph.D. projekt i samarbejde med
Sco5 Miller og William Andrews:

“Inves@ga@ng the
development and prac@ces of
highly eﬀec@ve
psychotherapists”
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Faglig udvikling
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Violinists

Faglig udvikling
”Solitary Prac-ce” – dvs. udover almindeligt
arbejde
Tid væk fra arbejde -l at reﬂektere over arbejdet.
•
•
•
•
•
•

Supervision
Læse eller gen-læse basis liBeratur om kerne
terapi-færdigheder.
Læse -dsskriDer
Sagsgennemgang med mentor eller supervisor.
Studere mester-terapeuters færdigheder
Gennemgå case-eksempler
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Faglig udvikling
”At lade sig overraske af feedback”

• Den øverste 1/3 af terapeuterne beskrev langt oVere at de
blev overrasket over den feedback de modtog fra deres
klienter. De beskrev en åbenhed overfor feedback og en
villighed Il at korrigere på baggrund af feedback
”They seek out to be disconﬁrmed”
• Var ikke sammenhængende med at de var konsistente i
deres brug af SRS – det kunne også være på baggrund af
uformel feedback – det væsentligste var deres holdning Il
feedback.
• 63,8% af variaIonen imellem terapeuter ser ud Il at kunne
forklares på baggrund af denne holdning.
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