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Feedback Informed Treatment 

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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Klienter: Giv din teraepeut feedback: 

  

 Hvad var det mest hjælpsomme din 
terapeut sagde til dig, da han/hun 
skulle forklare dig 
feedbackprocessen og skemerne for 
dig?  

Giv din terapeut 
”negativ feedback”: 
Noget de sagde, som 
ikke fungerede og et 
konkret forslag til, hvad 
de kunne have sagt i 
stedet, så det havde 
fungeret bedre for dig.  

Feedback Informed Treatment 

Byt roller: 

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

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

Mine problemer er 
virkelig komplekse – 
jeg tror ikke de kan 
måles på dine 
skemaer.  

Feedback Informed Treatment 
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Klienter: Giv din teraepeut feedback: 

  

 Hvad var det mest hjælpsomme din 
terapeut sagde til dig, da han/hun 
skulle forklare dig 
feedbackprocessen og skemerne for 
dig?  

Giv din terapeut 
”negativ feedback”: 
Noget de sagde, som 
ikke fungerede og et 
konkret forslag til, hvad 
de kunne have sagt i 
stedet, så det havde 
fungeret bedre for dig.  

Feedback Informed Treatment 
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Principper: 
Hvor er bekymringen / distress? 

Hvem vedrører feedbacken 
(kommunikation)? 

  “Flere stemmer i rummet” 

Systemisk udspørgen 

 
Par, familier, grupper og “ufrivillige klienter” 

 

Feedback Informed Treatment 
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Achieving Clinical Excellence 
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Gå sammen 2 og 2 – en er klient, en 
er terapeut 

Terapeut: introducer SRS-skemaet 
for klienten 

Stikord:  

Ø  Tage temperaturen på det vi har lavet i 
dag, for at sikre mig at du får det ud af  
vores samtaler som du ønsker. 

Ø  Et arbejdsredskab hvor du kan hjælpe 
mig med at blive bedre til at hjælpe dig. 

Ø  TIP: Hjælp klienten ved at være opgave-
specifik 

 

Ser din chef  det 
her? Bliver du fyret 
hvis jeg ikke er 
tilfreds? 

Achieving Clinical Excellence 

Klienter giver feedback til terapeuten: 

 Fremhæv den mest hjælpsomme ting 
din terapeut sagde til dig for at håndtere 
din bekymring omkring skemaet. 

 

Fremhæv en ting din 
terapeut sagde, som 
ville virke bedre hvis de 
formulerede det lidt 
anderledes. Giv gerne 
konkrete forslag.  
 

Achieving Clinical Excellence 
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Klienter og terapeuter bytter rolle 

Terapeut: introducer SRS-skemaet 
for klienten 

Stikord:  

Ø  Tage temperaturen på det vi har lavet i dag, 
for at sikre mig at du får det ud af  vores 
samtaler som du ønsker. 

Ø  Et arbejdsredskab hvor du kan hjælpe mig 
med at blive bedre til at hjælpe dig. 

Ø  TIP: Hjælp klienten ved at være opgave-
specifik 

 

Jeg får 
præstationsangst over 
evalueringsskemaer – 
jeg kan ikke lide når 
jeg bliver evalueret 

Achieving Clinical Excellence 

Klienter giver feedback til terapeuten: 

 Fremhæv den mest hjælpsomme ting 
din terapeut sagde til dig for at håndtere 
din bekymring omkring skemaet. 

 

Fremhæv en ting din 
terapeut sagde, som 
ville virke bedre hvis de 
formulerede det lidt 
anderledes. Giv gerne 
konkrete forslag.  
 

Achieving Clinical Excellence 
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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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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. 	

Achieving	Clinical	Excellence	



10/03/16	

12	

•  Hvad	er	mit	niveau	
lige	nu?	

•  Hvordan	
sammenligner	min	
effekEvitet	sig	med	
andre	terapeuter??	

Achieving	Clinical	Excellence	
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Achieving	Clinical	Excellence	

•  Step 1: identificer en 
“signal sag” 

 

a.  Vi har mistet kontakte med en 
person i parret fordi den anden 
person dominerer samtalen.  

•  Step 2: Think 
 

a.  Udvikle en strategi 

1.  Minimum 4 forskellige 
sætninger/mulige udspil 
med 2 opfølgende 
sætninger hver 

 

b. Forbind strategien med et 
specifikt mål. 

 

•   Step 3: Act 
a.  Afhold sessionen 
 

b.  Hold en pause lige efter 
afslutningen af sessionen og 
skriv ned hvordan strategien 
blev udført – noter hvilke 
dele af strategien som ikke 
blev udført.  

•  Step 4: Reflection 
a.  Gennemlæs noter 
b. Identifer specifikke 

handlinger og alternative 
metoder til at implementere 
strategien. Skriv evt. flere 
mulige sætninger/udspil 
ned. 
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