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FIT NEWS 

SFI følgeforskning Silkeborg 
Familiecenter, 2016: 

Arbejdet med FIT vurderes positivt 
af  familier og behandlere 
Behandlere fremhæver af  gradvis 
implementering 
Behandlere fremhæver betydningen 
af  løbende støtte fra lokale 
nøglepersoner 
Det fremhæver, at implementering skal 
sikre at FIT bruges til at kvalificere 
behandlingen, og integreres fuldt, 
fremfor bare at anvendes mekanisk.  

FIT NEWS 

Davidsen, 2016: Gruppe-RCT studie fra PC 
Stolpegård: 

  159 deltagere (heraf  3 mænd) 
diagnosticeret med bulimi, 
tvangsoverspisning eller atypisk 
spiseforstyrrelse. 
Blev fordelt i eksperimentel gruppe (+ 
feedback) eller kontrolgruppe (- feedback) 

  20-25 ugentlige gruppeterapisessioner.  
Resultater: Ingen forskel på de to grupper 
ift. drop-out eller effekt 

  “Resultaterne peger på vigtigheden af  
fleksibilitet i organisationen og terapeuternes 
opfattelse af  skemaernes brugbarhed” 
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Mikeal et al, 2016: Dismantling studie af  
PCOMS: 

•  94 klienter fra et “university 
counseling center” tilfældigt fordelt 
til: 
•  ORS og SRS 
•  Kun ORS 
•  Kun SRS 

•  Resultater: Ingen forskel på effekten 
de tre grupper både i forhold til 
forandringshastighed og samlet effekt 
af  behandlingen.  

•  Det handler ikke om skemaerne, men 
hvad du gør i processen med klienten. 

FIT NEWS 

FIT NEWS 
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En pandemi af  
udbrændthed i vores fag 
 
21 – 67 % af  
fagprofessionelle indenfor 
behandlingsarbejde 
oplever et højt niveau af  
udbrændthed 

Terapeutudvikling 

Terapeutudvikling 

Etisk forpligtelse 
Være hjælpsom 
“Do no harm” 
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Terapeutudvikling 

Bøger, videoer, præsentationer, kurophold og 
organisationskonsultation 

Få nok vand 

Få nok søvn 

  Mindfulness 

Spis sundt 

  Motion – gå små ture 

  Find en hobby 

Uddannelse 

  Sig nej 

Værdsæt dig selv 
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Terapeutudvikling 

  Lad arbejdet blive på arbejdet 

Sluk for teknologi (telefon / PC / email) 

Færre klient-konfrontationstimer per uge 

Mindre eller ingen kofferin og alkohol 

Undgå mennesker eller situationer, som giver dig stress  

  Stop med at arbejde 

Terapeutudvikling 
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Terapeutudvikling 

“It does not appear that 
engaging in any coping 
strategy recommended 
for reducing distress, . . . 
including effective use of  
leisure, self-care, 
supervision, [or] . . . 
augmenting individual 
coping responses, . . . has 
an impact.” 

Studie af offentligt ansatte i England siden 1960erne: 

  Stress opstår når man ikke kan kontrollere eller påvirke 
situationen 

  Jo mere kontrol man har over sit arbejde – jo mindre stress 

Det afgørende er, hvor meget selvbestemmelse man har i 
forhold til at udføre sit job 

Terapeutudvikling 
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Terapeutudvikling 

 

  TERAPEUTER OPLEVER UDVIKLING 

 

Terapeutudvikling 
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Terapeutudvikling 

Terapeutudvikling 
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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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Terapeutudvikling 

Terapeutudvikling 

•  Mindre tendens til stress 
og udbrændthed 

•  Større fokus på effekten 
af  deres arbejde 

•  Er jeg hjælpsom? 
•  Kunne handle og 

reagere, når de ikke er 
hjælpsomme 
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Goldberg	(2016)	anbefaler	følgende,	for	at	sikre	
terapeutudvikling:	
•  SæFe	små	process-	og	effekt-mål	baseret	på	klient-
specifikke	effekt-indikatorer	(f.eks.	“at	risk”	cases).		

•  Øge	muligheden	og	kulturen	omkring	målreFet	læring	
af	basale	og	fundamentale	terapeuRske	færdigheder,	
f.eks.	at	træne	vanskelige	samtaler.		

•  Arbejde	med	standardiserede	vigneFer	af	klient-
scenarier	for	at	øge	evnen	Rl	at	håndtere	situaRoner	
med	klienter.		

•  AfsæFe	Rd	Rl	at	reflektere	og	planlægge	individuelt	og	
i	klinik	konsultaRon.		

Terapeutudvikling	
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5	råd	Rl	træning	
•  1.Hvordan	præsenterer	du	ORS	eller	SRS	lige	nu?	
Vær	specifik	–	fx.	Ved	at	optage,	transkribere.	

•  2.	Tal	med	fx	din	FIT	nøgleperson	om,	hvilke	
mønstre	i	får	øje	på	–	hvad	skal	ændres?	

•  3.	Definer	konkrete	mål	og	arbejd	med	små	
justeringer.	

•  4.	Læg	en	plan	for,	hvordan	du	vil	afprøve	
justeringerne	i	praksis.	

•  5.	Afprøv,	optag	og	transkriber,	evaluer	
(feedback).	Hvad	virkede?	Hvad	virkede	ikke?	
Nye	justeringer.		

Anvendelse af statistik 
i faglig udvikling. 
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Forståelse og anvendelse af statistiske 

data giver mulighed for at: 
 o  Sammenligne effektivitet på tværs 

af tilbud / organisation og 
sammenholde med internationale 
normer.  

o  Afdække om f.eks. supervision eller 
uddannelse gør en forskel på 
klienternes udbytte. 

o  Have data, som kan formidles 
videre til politiske / betalende 
instanser.  

o  Identificere områder for faglig 
udvikling for organisationen og for 
hver enkelt behandler.  

Feedback Informed Treatment 
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Average  Intake ORS: 
o  Definition: Den 

gennemsnitlige start-score 
på ORS for klienter i 
datamaterialet.  

o  Vil typisk ligge mellem 
18-20 i ambulante tilbud 
for voksne. 

o  Typisk højere for “tvungne” 
klienter (over klinisk cut-
off) off) 

Feedback Informed Treatment 

Average intake SRS: 

o Definition: gennemsnit 
for alle SRS scorer fra 
klienter ved første 
session.  

o Giver et billede af 
feedback-kulturen i 
organisationen.  

Feedback Informed Treatment 
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Average Raw Change: 
o  Definition: Forskellen mellem den 

første og den sidste ORS score for alle 
klienter, beregnet i point på ORS.  

o  Average Raw change på “0” 
indikerer, at der ikke har været 
fremgang.  

o  Average raw change på 5+ indikerer 
pålidelig forandring (RCI 5) 

Feedback Informed Treatment 

Effect Size: 
o  Måler forandring for alle klienter fra 

start til slut i standardiserede 
enheder. 

o  Medtager klientens funktionsniveau 
ved behandlingsstart. 

o  Sammenligner klientens udvikling 
med klienter, som ikke har 
modtaget behandling.  

o  Effect Size vil være lavere for aktive 
klienter end for inaktive klienter, da 
disse ikke nødvendigvis har opnået 
det fulde udbytte af behandlingen 
endnu.  

o  Jo flere klienter i databasen, jo 
mere pålideligt er tallet. 60 + sager.  

Feedback Informed Treatment 
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Relative Effect Size: 
o  Sammenligner effekten af 

behandlingen med andre 
klienter i behandling (i norm 
materialet)  

o  Relativ ES på 0 indikerer at 
behandlingen er 
gennemsnitlig. Over 0 er den 
over gennemsnittet, under 0 er 
den under gennemsnittet.  

Feedback Informed Treatment 

Forandringskurver (farvezoner): 

o  Baseret på et stort norm materiale 
(500.000 klientforløb). Viser hvor 
meget forandring, der skal til, for 
at indikere positivt 
behandlingsresultat (grøn zone) 
eller negativt behandlingsresultat 
(rød zone) 

o  Valideret i forhold til Skandinavisk 
data (ca. 250.000 forløb) 

o  Beregnet i forhold til klientens 
konkrete start-score på ORS. 

Feedback Informed Treatment 
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Percentage of clients 
reaching service targets: 

o  Definition: Beregner hvor stor 
en %-del af alle klienter, som 
ligger i grøn zone.  

o  Vil typisk være lavere for de 
aktive klienter i forhold til de 
inaktive klienter, som endnu 
ikke er færdige med 
behandlingen.  

o  Ligger typisk mellem 64-74% 
for inaktive klienter; 

Feedback Informed Treatment 

o Hvordan skaber i en kultur 
omkring statistik, som har fokus 
på læring og udvikling fremfor 
utryghed, evaluering og 
forklaringer? 

o Hvordan kan det blive muligt at 
tale om jeres individuelle 
statistik? 

o Hvordan håndterer i, at der 
f.eks. vil være nogen, hvis 
effekt ligger under 
organisationens gennemsnit? 

Feedback Informed Treatment 


