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Erfaringer fra praksis

Beskrivelse af de gode hensigter
• Vi møder borgeren som det unikke menneske han er

Beskrivelse af resultater – resultater er mange ting:

• Brugertilfredshed, pårørendetilfredshed, målopfyldelse, udvikling

Beskrivelse af hvordan praksis udføres og hvordan praksis virker

• En beskrivelse der både omfatter indsats og resultat 
• Der gør personlig viden til fælles viden
• Tavs viden til udtalt viden
• Indforstået viden til delt viden
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Udgangspunkt i kvalitetscirklen
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Undersøgelsens faser

• Hvilket område af praksis vil vi have viden om (analyseenhed) 

• Hvad er vores praksis – hvad gør vi – med hvilke hensigter
Do Plan

• Hvad vil vi gerne vide – hvilke spørgsmål vil vi have svar på
Check

• Hvor findes oplysninger om praksis, vi har adgang til
Check

Hvad fortæller svarene
Check

• Hvad siger svarene om vores praksis
Act
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Undersøgelsens redskaber

• Hvilket område af praksis vil vi have viden om (analyseenhed)

• Hvad er vores praksis – hvad gør vi – med hvilke hensigter
Do Plan

• Hvad vil vi gerne vide – hvilke spørgsmål vil vi have svar på
Check

• Hvor findes oplysninger om praksis, vi har adgang til

Check

• Hvad fortæller svarene

Check

• Hvad siger svarene om vores praksis - forbedringer
Act

Programteori

Spørgeskema /
Registreringsskema

Datamatrix

Konklusionsskema 

Ny programteori
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Hvad er vores praksis
Hvad gør vi – med hvilke hensigter

Programteori for netværkssamtale

Definere komponenter - eksempel
• Fastlæggelse af mødets indhold
• Samtalens fokus
• De professionelles bidrag med viden
• Mødets afslutning

Fastlægge målgruppe
• Deltagerne i netværkssamtalen – bruger og brugers netværk

Beskrivelse af aktiviteter - fastlæggelse af målgrupper
• Se programteori

Overvejelse om resultater
• Se programteori
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Programteori - En komponent af fire

Komponent 2 Fastlæggelse af mødets indhold
Målgruppe Bruger og brugers netværk
Aktiviteter Den professionelle  

• spørger nysgerrigt ind til bruger og netværks 
oplevelser
• anerkender og følger op på det som bliver 
sagt
• har fokus på den proces, der er blandt 
deltagerne i netværksmødet 
• har ikke på forhånd fastlagt en dagsorden

Resultater • bruger og netværk kommer i indbyrdes 
dialog
• der skabes ny forståelse af situationen
• netværket føler sig set, hørt og forstået
• bruger følger sig ikke alene med sit problem
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Hvilke spørgsmål vil vi have svar på? 

Forskellige kvalitetsperspektiver
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Brugeroplevet 
kvalitet

Faglig 
kvalitet

Organisatorisk 
kvalitet

Pårørendeoplevet 
kvalitet

Dataindsamling foregår under mødet og ved interview med 
mødedeltagerne efter mødet 

Projektdeltagerne deler sig og observerer/interviewer hver for sig, 
men ud fra de samme observationspunkter/interviewspørgsmål 



Dataindsamling

• Dataindsamlingen tilrettelægges komponent for komponent

• Under hver komponent identificeres de nøglepunkter, I vil belyse

• For hvert nøglepunkt overvejer I, hvem der kan være datakilde

• For hvert nøglepunkt overvejes hvordan der kan spørges ind til hver 
enkelte datakilde for at få svar på spørgsmål

• En observation er også en spørgsmål / svar-proces
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Datamatrix

Spørgsmål Svar fra 
datakilde 1

Svar fra 
datakilde 2

Svar fra 
datakilde 3

”den professionelle 
spørger nysgerrigt ind til 
netværkets oplevelser”
- aktivitet nr. 1

”den professionelle har 
ikke på forhånd fastlagt 
en dagsorden”
- aktivitet nr. 4

” bruger og netværk 
kommer i indbyrdes 
dialog”
- resultat nr. 1

”netværket føler sig set, 
hørt og forstået”
- resultat nr. 3
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Eksempel på spørgsmål:
”den professionelle spørger nysgerrigt ind til netværkets oplevelser”

Til medlemmerne af netværket – bruger og familiemedlemmer:
• Oplevede du at mødeleder spurgte ind til dine oplevelser?

• Fik du fortalt om dine oplevelser?
• Oplevede du at mødeleder spurgte ind til din families oplevelser? – mor, far, 

søster … 
• Fik din familie fortalt om sine oplevelser? – mor, far, søster … 

Til observation:
• Så du at mødeleder spurgte ind til brugers oplevelser

• Så du at bruger fortalte om sine oplevelser
• Så du at mødeleder spurgte ind til familiens oplevelser? – mor, far, søster … 
• Så du at familien fik fortalt om sine oplevelser? – mor, far, søster       
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Spørgeskema til bruger og netværk

Oplevede du at mødeleder 
spurgte ind til dine oplevelser?

Fik du fortalt om dine oplevelser?

Oplevede du at mødeleder 
spurgte ind til din families 
oplevelser? – mor, far, søster … 

Fik din familie fortalt om sine 
oplevelser? – mor, far, søster
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Konklusionsskema
Spørgsmål Svar fra datakilder Argumentation Resultatformulering

i relation til Chek

”spørger den 
professionell
e ind til 
netværkets 
oplevelser”

Observation viser at 
den professionelle 
spørger ind til 
netværkets 
oplevelser. 
Alle deltagere i 
mødet svarer i 
interview at der blev 
spurgt ind til deres 
oplevelser

Datakilder viser 
samstemmende 
at der blev spurgt 
ind til netværkets 
oplevelser 

Den professionelle 
agerer på en måde, 
så netværket 
oplever at der bliver 
spurgt ind til deres 
interesse.
Check: ok

”der er ikke 
en på 
forhånd 
fastlagt 
dagsorden”

Observation 
bekræfter at 
mødeleder ikke 
præsenterer en 
dagsorden. I 
interview svarer både 
bruger og netværk at 
de oplever, at de 
professionelle har en 
bestemt dagsorden

Selvom der ikke 
præsenteres en 
dagsorden, giver 
mødets forløb 
både bruger og 
netværk en 
oplevelse af, at de 
professionelle har 
en bestemt 
dagsorden. 

Der skal handles 
anderledes hvis 
bruger og netværk 
skal oplev ikke at 
møde frem til en på 
forhånd fastlagt 
dagsorden
Check: act
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Konklusionsskema
Svar fra datakilder Argumentation Resultatformulering

i relation til Chek

Bruger og 
netværk 
kommer i 
indbyrdes 
dialog

Observation viser 
at det ikke lykkes 
bruger og netværk 
at kommer i 
indbyrdes dialog.
I interview med 
bruger og netværk 
svarer x og y at de 
oplevede en 
indbyrdes dialog, 
men x og z svarede 
at de ikke oplevede 
en indbyrdes 

Kun ½ af deltagere 
oplevede en 
indbyrdes dialog. Den 
anden ½ oplevede 
ikke en indbyrdes 
dialog. Observation 
viste ikke indbyrdes 
dialog. 

Mødet er ikke 
forløbet, så der 
opleves indbyrdes 
dialog. 
Check: act

Netværket 
føler sig 
set, hørt og 
forstået

I interview 
fortæller samtlige 
mødedeltagere at 
de føler sig set, 
hørt og forstået. 
Observation 
bekræfter dette.

Datakilder viser 
samstemmende at 
mødedeltagerne 
følger sig set, hørt og 
forstået.

Den professionelle 
agerer på en måde, 
så netværket 
oplever sig set, hørt 
og forstået
Check: ok
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Hvad siger svarene om praksis - generelt

Hvis det, der var forudsat skulle ske, ikke sker – hvad er så årsagen?

• At de aktiviteter, som man havde aftalt skulle sættes i værk, slet ikke er 
sat i værk

• At de aktiviteter, som man havde aftalt skulle sættes i værk, er sat i 
værk, men ikke har haft den ønskede effekt 
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Programteori

Hvad kan en programteori bruges til

Formidling
• Sprogliggørelse og systematisk beskrivelse af en indsats er en 

forudsætning for formidling, der ofte volder problemer
• Programteori er en måde, hvorpå der kan gives et systematisk 

overblik over, hvilken indsats der ydes med hvilket formål

Dokumentation og evaluering
• En programteori kan være fundament for en dokumentation eller 

evaluering af, i hvilken udstrækning praksis svarer til den 
forventede indsats
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Programteori - fortsat

Hvad kan en programteori bruges til

Udvikling
At arbejde med programteori kan på 2 måder medvirke til at skabe 

udvikling:
• I praksis viser det sig udbytterigt for tilbud at skulle formulere og 

derved reflektere over egen indsats
• Brug af programteori til dokumentation eller evaluering giver 

mulighed for at justere indsatsen, når der opnås ny viden om, 
hvordan praksis fungerer
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En programteori er en metode til at beskrive en arbejdsform 
ved hjælp af

• komponenter - som er grupper af aktiviteter
• aktiviteter - som er det man gør

• målgrupper - som aktiviteterne retter sig mod
• resultater - kortsigtede, langsigtede, bivirkninger som man regner med 

at opnå med aktiviteterne
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Hvordan laves en programteori

• brain-storm komponenter (overskrifter)
• beskrivelse af aktiviteter - fastlæggelse af målgrupper
• overvejelse om resultater - kortsigtede/langsigtede
• gennemskrivning af aktiviteter
• aktiviteter kan vise sig at være nye komponenter
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Komponenttyper

Forløbskomponenter
• planlægning, gennemførelse, afslutning

Indsatskomponenter
• tilstedeværelse, tvang, kontakt

Særprægskomponenter
• kultur, stil, etik

Organisatoriske komponenter 
• planer, møder, råderum

Opfølgning på programteori
• interview med brugere og pårørende om deres oplevelser cand. techn. soc. Pia Bille 
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