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Gå sammen i par – 1 er terapeut, 1 er klient 

Ø  Terapeuter: Introducer FIT og ORS og 
SRS for klienten.   

Ø  Klienter: Læg mærke til hvad din 
terapeut siger, som er særlig hjælpsomt / 
brugbart.  

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 

Severity Adjusted Effect Size
(SAIC sample)
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  Hvert gruppemedlem udfylder en 
individuel ORS 

  Hvert gruppemedlem udfylder en GSRS i 
slutningen af  gruppen. 

  Gruppen taler om de lave GSRS scorer 
sammen eller 

  Terapeuterne ringer ”lave scorer” op efter 
gruppen. 

Grupper 
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  ORS og SRS 

 
  Dialogredskaber, som giver mulighed for at bruge mønstre i 

feedback-grafen som hjælp til at generere hypoteser og undersøge 
nærmere.  

  Mulighed for at aggregere data og måle effekten af  sit arbejde.  

  Mulighed for at anvende data til at forbedre vores arbejde (deliberate 
practice) 

Feedback Informed Treatment 
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Robotron Computer (1970)             Apple Mac (2015) 

Faglig udvikling 
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Telefon (1970)                                  Telefon (2015) 

Faglig udvikling 

Til trods for den 
teoretiske udvikling er 
effekten af  psykoterapi 
forblevet uændret de 
sidste 30 år. 

Ingen forskel på 
effekten af  forskellige 
typer og teoretiske 
tilgange til 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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Terapeutudvikling 

Goldberg, S. B. et al. (2016) “Do Psychotherapists Improve With Time and Experience? A Longitudinal Analysis of Outcome in a Clincial Setting. 
Journal of Counseling Psychology 61 (1), 1-11. 

6,591 patienter, 170 behandlere. 
Udviklingen af  behandlernes effekt blev 
fulgt gennemsnitligt 5 år.  
 
•  Terapien (i dette naturalistiske studie) 

havde samme effekt som i kliniske 
studier.  

•  Terapeuterne havde som gruppe en 
tendens til at blive mindre effektive 
over tid. 

•  Terapeuternes individuelle effekt havde 
en tendens til at falde en smule over tid 

•  Forværringen i effekt var relativt lille. 

Terapeutudvikling 
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Achieving	Clinical	Excellence	
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Achieving	Clinical	Excellence	
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Du må opsøge situationer hvor du får feedback på 
din præstation. Det er en myte, at du bliver bedre 
bare ved at gøre de ting du nyder. 

Eliteudøvere engagere sig i “bevidst, målrettet 
træning” -  en anstrengende aktivitet designet med 
det formål at forbedre specifikke dele af ens 
præstation. 

I modsætning til leg, er bevidst målrettet træning 
ikke iboende motiverede. Og i modsætning til 
arbejde fører det ikke til umiddelbare sociale og 
økonomiske gevinster. At engagere sig i det kan 
tilmed generere omkostninger. 	

Terapeutudvikling	
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Terapeutudvikling	

•  Hvad	er	mit	niveau	
lige	nu?	

•  Hvordan	
sammenligner	min	
effekGvitet	sig	med	
andre	terapeuter??	

Terapeutudvikling	
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Terapeutudvikling	
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Terapeutudvikling	

•  Hvilke	typer	af	
feedback	er	vigGge?	
– Klienter	
– Kolleger		
– Coach/	Mentor	

Terapeutudvikling	
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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”		
	

Achieving	Clinical	Excellence	
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Achieving	Clinical	Excellence	
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”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	

Achieving	Clinical	Excellence	

”At	lade	sig	overraske	af	feedback”	
•  Den	øverste	1/3	af	terapeuterne	beskrev	langt	oSere	at	de	

blev	overrasket	over	den	feedback	de	modtog	fra	deres	
klienter.	De	beskrev	en	åbenhed	overfor	feedback	og	en	
villighed	Gl	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	Gl	
feedback.	

•  63,8%	af	variaGonen	imellem	terapeuter	ser	ud	Gl	at	kunne	
forklares	på	baggrund	af	denne	holdning.	

Achieving	Clinical	Excellence	


