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 Præsentation 

 FIT – hvad er det? 

 FIT - hvorfor? 

 Mit masterprojekt – indhold og 
undersøgelsesmetode. 

 Erfaringer fra praksis 

 Resultater 

 Udfordringer 

 



 Evalueringsredskab der bringer brugeren i 
centrum 

 

 Et tvær-fagligt redskab 

 

 Udviklet til klinisk psykologisk praksis 

 

 

 



 For at sikre maksimal effekt  for vores brugere 
og kvalitets sikre vores arbejde. 

 At samarbejde om og diskutere processen 
forøger effekten. 

 Brugernes vurdering af effekt og alliance kan 
med størst sikkerhed forudsige om forløbet 
bliver succesfuldt 

 Gå fra evidensbaseret praksis til praksisbaseret 
evidens 

 



 ORS – Outcome Rating Scale. Brugerens 
subjektive vurdering af hvordan han har det. 

    (vurdering af udbytte) 

 

 SRS – Session Rating Scale. Brugerens 
vurdering af samarbejdet. 

    (vurdering af betydning af indsatsen) 



 







 Undersøgelse af betydningen af anvendelse af 
feedback psykosocial rehabilitering. 

 

 4 casestudier 

 

 Resultater: - struktur og kontinuitet 

                        - mere fokus og målrettethed. 



 Skabe kultur for feedback 

 

 Integrere feedback om samarbejde og effekt i 
det daglige arbejde 

 

 Lære at ”fejle succesfuldt” 



 Fra bosted til rehabiliteringstilbud 

 Reel brugerinddragelse 

 Beboerne styrket til at tage ansvar for eget liv 

 Tage ejerskab for handleplaner 

 Brugerne med til supervision 

 

 Medarbejderne mere fokuserede på at tilpasse 
forløb efter den enkeltes ønsker og behov 

 



 





 Skærpet den enkelte til at se forandringer, som 
de ikke tidligere troede var mulige 

 Siden 2010 er 5 af 10 beboere flyttet til egen 
lejlighed. En til mere støtte. 

 3 mere på vej. 

 En bliver med fokus på uddannelse 

 Nye beboere har kortere tidsperspektiv   



 Beboerne skal kunne reflektere over egen 
situation. 

 

 Medarbejderne skal se sig selv som coach og 
ikke ekspert. Tåle uenighed men have respekt 
for brugernes stemme. 

 Supervision 

 Samarbejdspartnerne skal følge med. 


