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FEEDBACK INFORMED TREATMENT

Det basale, det altafgørende og det virkeligt krævende

BRUNO VINTHER

CAND.PSYCH.AUT.

CERTIFICERET FIT-
TRAINER

www.brunovinther.dk
brunovinther@protonmail.com

Mere end 15 år med FIT

Bred vifte af praksisser 

Supervisor, underviser 
og konsulent
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SPØRG GERNE 
UNDERVEJS!
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DET BASALE

• 2 korte feedback-skemaer, der hjælper os til systematisk at sikre 
effekt og kvalitet i behandlingen ved at tale med borgeren om:

- Deres trivsel, hjælper indsatsen?

- Samarbejdet mellem borger og behandler(e)?

Kilde:  S. Bargmann et.al. (2009): Nye veje for evidensbegrebet. I: Psykolog Nyt, 21.  B. Bertolino (2011): Manual 1: What works in therapy. A primer. ICCE Manuals on Feedback Informed
Treatment (FIT).

FIT SOM META-TEORI

• FIT er IKKE en ny 
behandlingsmetode 
• FIT er en meta-teori som 

supplerer eksisterende praksis –
uanset teoretisk retning…
• FIT baserer sig på årtiers forskning i 

forandringsarbejde
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ORS SKEMA

SRS SKEMA
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FORSKNINGSMÆSSIGE GRUNDPOINTER

40 års studier: Den gennemsnitlige borger, 
som modtager behandling klarer sig bedre 
end 80% af kontrolgruppen.

Eller en gennemsnitlig effekt størrelse på 
mellem .8 og 1.2 Betragtes som en stærk 
effekt. (og ingen bivirkninger)

Kilde: Hubble, Duncan og Miller M.J. Lambert (1992): The heart and soul of change. What works in therapy. Washington D.C. : American Psychological
Association.

Michael J Lambert (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. Bergin & Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change.

Behandling virker!

MINDRE GODE NYHEDER

• Trods eksponentielt stigende antal anerkendte metoder 
er effekten ikke bedret gennem de sidste 40 år.

• Drop out: Studier antyder at gennemsnitligt 47% 
dropper ud af behandling præmaturt. Mange af disse 
uden bedring.

• Det vurderes, at borgere i behandling uden bedring 
udgør 60-70% af udgifterne i sundhedssystemet.

Kilde: B. Bertolino (2011): Manual 1: What works in therapy. A primer. ICCE Manuals on Feedback Informed Treatment (FIT).
Michael J Lambert (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. Bergin & Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change.
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FEEDBACK
Nye metoder
CBT, DAT, MCT, MBT
osv

HVAD VIRKER I BEHANDLING?
BASAL POINTE NR. 1

Midler og 
metoder

Relationen

Mål, temaer, formål 
med indsatsen

Kilde: B. Bertolino (2011): Manual 1: What works in therapy. A primer. ICCE Manuals on Feedback Informed Treatment (FIT). 
Michael J Lambert (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. Bergin & Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change.

Engagement!
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SRS SKEMA – VOKSEN OG UNG

SRS SKEMA – BØRN (CA. 6-12 ÅR)
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GRUPPE SRS

FORANDRING TIDLIGT ER REGLEN SNARERE END UNDTAGELSEN
BASAL POINTE NR. 2

• 40% oplever hurtig bedring (5 besøg)

• 90% risiko for ikke hjælpsomt forløb, hvis der ikke er bedring mellem 2. 
og 8. besøg.

• Op mod 25% forbliver i behandling, trods manglende målbar bedring.
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HVOR MANGE HJÆLPER VI?

Den gennemsnitlige behandler hjælper ca. 
50-70% af borgerne

B. Bertolino (2011): Manual 1: What works in therapy. A primer. ICCE Manuals on Feedback Informed Treatment (FIT).
Michael J Lambert (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. Bergin & Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change.

5-10% voksne får det dårligere
14-25% børn og unge får det dårligere 
….og resten oplever ingen effekt

Opdager vi dem?!?

TERAPEUTENS EGNE VURDERINGER AF IKKE 
HJÆLPSOMME FORLØB

B. Bertolino (2011): Manual 1: What works in therapy. A primer. ICCE Manuals on Feedback Informed Treatment (FIT).

Computer Terapeuter

Faktaboks
• 550 forløb, hvoraf der skulle identificeres forløb med forværring.
• Bonus info: 40 forløb med forværring
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THE ROBOTS ARE A COMING…

B. Bertolino (2011): Manual 1: What works in therapy. A primer. ICCE Manuals on Feedback Informed Treatment (FIT).

Computer Terapeuter

36 af 40 forløb, hvor klienten fik 
det værre

1 af 40 forløb, hvor klienten fik 
det værre

ORS SKEMA – VOKSEN OG UNG
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ORS SKEMA – BØRN (CA. 6-12 ÅR)

ORS CUT-OFF

ORS CUT-OFF

•Voksne (18+): 25
• Unge (13-18 år): 28
• Børn (6-12 år): 32

• 25-33% scorer over cut-off
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SRS CUT-OFF

SRS CUT-OFF (36)

• 75 % scorer over 36 
NB! En score over cut-off er ikke 
nødvendigvis ensbetydende med en stærk 
alliance…

FORANDRINGSBANER
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FORLØB OVER TID

FEEDBACKS POSITIVE VIRKNINGER

• Familien/klienten engageres

• individuel tilpasning, hvilket forbedrer alliancen og dermed effekten

• gør det muligt at identificere og stoppe ufrugtbare forløb i tide

• Gør det tydeligt og transparent, hvem der har en bekymring, dermed 
bedre alliance med behandleren

• Tydeliggør forskellige perspektiver

• Disciplinerer os til at få borgerens perspektiv

• Og meget mere…

Kilde:  S. Bargmann et.al. (2009): Nye veje for evidensbegrebet. I: Psykolog Nyt, 21.  
B. Bertolino (2011): Manual 1: What works in therapy. A primer. ICCE Manuals on Feedback Informed Treatment (FIT).
Michael J Lambert (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. Bergin & Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change.
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FORSKNINGSRESULTATER VED BRUG AF 
FIT 

• Kan i visse tilfælde fordoble effect size

• Halvere dropout raten

• Mindske forværringen med op til 33%

• Mindske indlæggelser og forkorte 
behandlingslængder

• Reducere udgifter betragteligt 
sammenlignet med ikke-feedback grupper

Kilde: Miller, S. D. (2011) Psyhometrics of the ORS and SRS. Results from RCTs and and Meta-analyses of Routine Outcome
Monitoring& Feedback. The available Evidence. Chicago.

FLERE GODE ERFARINGER

• Gladsaxe familiecenter:
• 50% færre børn placers udenfor egen hjem
• 100% fald i klager fra familier over familieafdelingen. 
• 100% fald i udskiftning af medarbejdere og markant mindskelse af sygedage

The Crawford-Marion Alcohol and Drug/Mental Health 
Services Board (Ohio USA)

Markant fald i klager og utilfredshed fra brugerne af deres
service. 
“we are making more of an effort to explain to people 
what we can and cannot do for them as part of the 
‘culture of feedback’….we took a lot for granted about 
what people understood about behavioral health care 
prior to FIT.”

”Projekt Forebyggelse af 
magtanvendelse på botilbud” (FIT 
og LA2)
Fald i antallet af både 
magtanvendelser og episoder med 
vold og trusler.
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Det alt afgørende

When pointing at 
moon – don’t
look at finger!

FIT er ikke skemaerne – de er redskaber til at skabe god feedbackkultur 
i hvert terapeutisk forløb og i hele organisationen

FIT SOM EN
TÅLMODIG

KULTURÆNDRING

S. Bargmann (2017): FIT-implementering i teori og praksis. I: S. Bargmann (red.): 
Feedback InformedTreament – en grundbog. Akademisk forlag.
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DET VIRKELIG KRÆVENDE

� � �
Loop 1: Klient og behandler

Loop 2: Behandler og sagen

Loop 3: Sager og organisation

Kun 5-30% lykkes med 
at implementere 
evidensbaserede 
strategier succesfuldt

Succesfuld
implementering af FIT i
større organisationer
tager mellem 5-7 år.
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FIT IMPLEMENTERINGSLOOPS

� � �
Loop 1: Klient og 
behandler

Loop 2: Behandler og sagen

Loop 3: Sager og organisation

T.B. Hansen (2017): Feedback InformedTreatment – beretninger fra praksis. I: S. Bargmann (red.): Feedback InformedTreament – en 
grundbog. Akademisk forlag.

Loop 1 Medarbejderens 
brug:
• Medarbejderen uddannes i 

brugen af FIT.
• Der etableres 

træningsmuligheder
• Medarbejderen 

understøttes med 
opbakning og udstyr

• Der stilles krav om at 
bruge skemaerne

LOOP 2

� � �

Loop 1: Klient og behandler

Loop 2: Behandler og sagen

Loop 3: Sager og organisation

• Sikring af lokale strukturer, tid 
og praksisser, hvor forløb i 
risiko drøftes.

• Styret af lokale ”FIT-
superbrugere”

• Baseret på frivillighed OG krav
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LOOP 3

� � �

Loop 1: Klient og behandler

Loop 2: Behandler og sagen

Loop 3: Sager og organisation

Organisationens niveau:
- penge, tid, ro og penge.
- Parathed til at ændre 

arbejdsgange, indsatser og 
strukturer 

FIT Implementering
Norske positive erfaringer
• RCT om Implementering
• 170 voksne i psykiatrisk behandling i

hospitalsregi
• 20 behandlere
• FIT eller TAU
• Klienter i FIT-gruppen 2,5 x mere 

sandsynligt at opleve bedring
• Den positive forskel ved aktiv gruppe

(FIT) øget signifikant over tid (4 år)
• Helt afgørende faktor i succes: Fortsat

indsats omkring implementering

Brattland, H. et al. (2018). The effect of routine outcome monitoring (ROM) on therapy outcomes in the course of an
implementation process: A randomized clinical trial. Journal of Counseling Psychology.
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TRIN I IMPLEMENTERING

1. Udforskning

1. Er dette de rette redskaber og mål for os?

2. Installation

1. Igangsættelse af uddannelse samt udvikling og
opsætning af nødvendige strukturer til
understøttelse

3. Begyndende implementering

1. Pilotprojekternes fund anvendes

4. Fuld Implementering

1. En ny norm skabes for indsatser og organisationen
5. Vedligeholdelse

1. Sikrer levedygtigheden

De første skridt

1. Udforskning
• Er dette de rigtige måleredskaber i

vores arbejde/organisation?
• Et udvalgt team med ansvar for 

udforskningen undersøger effekten at 
dette nye på de forskellige enheder
og domæner i organisationen

• Sparre og konsultere sig med andre
organisationer og konsulenter
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2. Installeringsfasen
• Den mest ressourcekrævende face
• Leder opbakning er afgørende
• Strukturer etableres, fx styregruppe, 

træningsgrupper mm.
• Interne supervisorer og

”superbrugere” uddannes
• Produktivitetskrav sænkes for perioden
• Forskellige mindre pilotprojekter

igangsættes

KOMMENTARER? 
SPØRGSMÅL?


