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Er der mange der 
IKKE følger reglerne?

Er der mange der 
FØLGER reglerne? Og 
ikke gør som Stefan…



Det virker at få hjælp!

Inden for effektforskningen af psykoterapi er det 
velunderbygget, at forandringsarbejde med 
borgeren virker.

Se eksempelvis: Smith, Glass & Miller 1980, 
Wampold 2001, Lambert & Ogles 2004, Wampold, 
Duncan, Miller & Hubble 2010 og Wampold & Imel
2015
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Hvad er det, der virker?

Edbrooke-Childs et.al 2016: Involvering af børn og 
familier i beslutningerne om egen behandling.

Resultat: Børn, som er med i beslutningerne 
omkring den hjælp de skal modtage, oplever 
signikant bedre behandlingseffekt – men kun når 
deres forældre også oplever sig involverede og 
betydningsfulde i processen.

Edbrooke-Childs et.al (2016): The relationship between child- and parent-reported 
shared decision making and child-, parent-, and clinician-reported treatment outcome 
in routinely collected child mental health services data. I: Clinical Child Psychology & 
Psychiatry.
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Mennesker virker…

”How a treatment is delievered is 
more important than the 

particular treatment that is 
offered to patients” 

Wampold (2017), s.59

Se eksempelvis: Wampold, Duncan, Miller & 
Hubble 2010 og Wampold 2015
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Samarbejdet med borgeren

Baldwin et. al. (2007): De dygtigste hjælpere i feltet (målt på behandlingseffekt) er 
bedre til at skabe og opretholde bedre samarbejdsrelationer med en større 
variation af borgere.

• de har mere kontakt til borgeren mellem planlagte aktiviteter (Miller, Hubble & 
Duncan 2007)

• de skaber håb om forandring hos borgeren 

• de formår at skære indsatsen ift:
o borgerens egne mål, 
o borgerens ønskede måder at arbejde på (metoder)
o borgerens ønskede måder at samarbejde på (relation)

• Og de justerer samarbejdet undervejs på baggrund af borgerens respons 
(Wampold 2017)



Systematisk feedback 
fra borgeren
Kim de Jong (2021) er den hidtidig største meta-analyse af 
brugen af systematisk feedback i forandringsarbejde:

• Signikant forbedret behandlingseffekt (stor variation i 
studierne) 

• Færre drop-out

• Færre tilfælde af forværring hos borgeren

• En anelse kortere behandlingsforløb

(N= 58 studier, RCT/ikke-RCT, 21.699 brugere/klienter) 

Kim de Jong et. al. (2021): Using progress feedback to 
improve outcomes and reduce drop-out, treatment duration
and deterioration: A multilevel meta-analysis. I: Clinical
Psychology Review (85).
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• Forbedret behandingseffekt
• Færre drop-out
• Kortere gennemsnitlig behandlingstid
• Mere fokus på børnene
• Sammenhæng ml behandlingsdokumentation 

og socialfaglig dokumentation 

Bjørn Hansen (2017): Implementering af FIT – beretninger fra praksis 
og  
Stokholm & Kallesøe (2017): FIT i børnehøjde.
I: Bargmann (red.): Feedback Informed Treatment – en grundbog. 



Ledelsesmæssig krydspres

Møller, Hermansen & Møller (2021)

Politisk 
administrativ 

styring
Fagprofessionel 

dømmekraft

Kontrol Autonomi



Systematisk 
feedback fra 

borgeren

Styringen skal balancere på borgerens feedback

Politisk 
administrativ 

styring
Fagprofessionel 

dømmekraft

Hvad gør en forskel for borgeren?Hvor gør vi en forskel for borgeren?

Møller, Hermansen & Møller (2021)



Systematisk 
feedback fra 

borgeren

Balanceret styring på Poppelgården

Politisk administrativ styring
• Feedback fra borger og 

netværk styrer sagen
• Tværgående sagsløsning og 

relationelle overgange ml 
indsatser

• Fokus på borgerrettede 
nøgletal i organisationen 
(afrapportering)

Fagprofessionel dømmekraft
• Systematisk relationsarbejde
• Brug af feedback (FIT)
• Justering af indsatsen (skift af 

teknik, metode, team, 
center)



Ledelse af fagprofessionel dømmekraft i praksis

Mindset: Hvordan kommer jeg bedst 
muligt i samarbejde med borger og 
netværk?
Færdighed: Systematisk feedback fra 
borger + justere på baggrund heraf

Hvad kalder sagen på? Hvem har din ryg?

Struktur: Løbende screening af ALLE 
forløb i teamet ift. behandlingseffekt + 
generelt fokus på risikosager

Kultur: Datadrevet organisationsudvikling

Mindset: Alle fejler – også mig!
Færdighed: Hjælpsøgende adfærd ift
teamet, ledelsen

Struktur: Trivelstjek på behandleren 
hver 6. uge + supervision og faglig 
fokuseret træning

Kultur: Det er Poppelgårdens sager, ikke 
dine!



Skriv hvis du har spørgsmål eller kig
forbi Hvidovre til en snak om, 
hvordan vi får skabt bedre
behandlingstilbud til udsatte børn
og deres familier:

Marlene Stokholm

xma@hvidovre.dk
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