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• Deltagerne vil arbejde med at skabe en 
feedback-kultur med borgere og på 
arbejdspladsen, ved at fordybe sig i 
spørgsmålet om “hvordan giver FIT 
mening?” 

Feedback Informed Treatment 

Afslutning på dag 1 feedback 

1.   Undervisningen og underviseren holdt mig engageret: 
1.  Gennemsnit = 4.2 
2.  Median = 4 
3.  Typetal = 4 

2. Hvor godt mødte undervisningen det formulerede mål  
 1. Gennemsnit = 4.1 
 2. Median =  4 
 3. Typetal = 4 

3. Kommentarer: 
•  Tempo (2) 
•  Mange positive (får lyst til at gå i gang, dejligt med tværfaglige grupper) 
•  Implementering, FIT med flygtninge, FIT og myndighedssagsarbejde 
•  Hvad er de kritiske stemmer i forhold til FIT? 
•  Jeg har brug for at arbejde mere konkret 

Feedback Informed Treatment 
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• 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 

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 
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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 

Hvad kan vi sige om forandringshastigheden? 

Hvad bør terapeutens første spørgsmål være? 

Feedback Informed Treatment 

Hvad er risikoen, hvis behandlingen fortsætter? 
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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.  

 

 

 

 
 

 

 

Feedback Informed Treatment 

Tal sammen 3&3 om 
følgende: 
 

Hvordan kunne 
anvendelsen af  collateral 
rating blive endnu mere 
hjælpsomt i jeres praksis? 
 
Hvilke collateral scores er de 
primære når man skal 
vurdere forløbets effekt? 
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• 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 

Excellent God Meget God 

2. Hvor godt mødte undervisningen det formulerede mål: 

3. Kommentarer: 

Feedback Informed Treatment 

1--------------2---------------3----------------4-----------------5 

Dårlig Rimelig Excellent God Meget God 


