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Feedback Informed 
Treatment 
Psykolog Susanne Bargmann 
www.susannebargmann.dk 

Program for i dag: 

1.   Implementering – hvor er vi, og hvad skal vi? 

2.   Analysere data – hvordan kan vi forstå dem? Hvad gør vi 
fremadrettet? 

3.   FIT-Konsultation – kan vi tænke nyt og lege med 
alternative former? 

Feedback Informed Treatment 
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Feedback Informed Treatment 

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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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 

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 

Implementering af  FIT 

Implementeringsvidenskab 
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Gruppen drøfter følgende: 

  Hvad er jeres oplevelse af  status 
på implementering af  FIT i 
jeres arbejde? 

  Hvad behøver i, for at FIT 
fortsat giver mening og har et liv 
i måden i anvender det på? 

  Hvad er de største udfordringer 
i forhold til implementering af  
FIT i jeres arbejde? 

Implementering af  FIT 
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FIT News 
�  Omkring 10% af  voksne oplever at deres 

velbefindende forværres mens de er i behandling.  

�  Mellem 14% og 25% af  børn og unge får det værre 
i behandling.  

�  Alvorlig forværring opdages kun af  behandleren i 
1/3 af  sagerne uden formaliseret feedback.  

�  Hurtig og signifikant forandring (indenfor de første 
5 samtaler) sker for 40% af  klienter.  

�  Hvis ikke der er en forandring imellem 2. og 8. 
samtale er der 90% risiko for at behandlingen ikke 
bliver hjælpsom.  

�  Op imod 25% af  klienter forbliver i behandling 
selvom de ikke oplever en målbar bedring i deres 
tilstand.  

FIT News 
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�  Når terapeuter får feedback om klientens 
velbefindende forværres vil de: 
�  Diskutere det med klienten (60% af  sagerne) 

�  Gøre en indsats i forhold til at tilføje ressourcer (37% 
af  sagerne) 

�  Tilpasse den terapeutiske intervention (30% af  
sagerne) 

�  Variere dosis eller intensitet af  behandlingen (9% af  
sagerne) 

�  Konsultere med andre (supervision etc.) (7% af  
sagerne).  

FIT News 

FIT News 


