
Velkommen til 
dagskurs 

«Hva er feedbackverktøy?» 



Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

Oppgaver 

• Bidra til kompetanseutvikling 

• Delta i forskning og etablering av nasjonale 
forskningsnettverk 

• Bidra i relevant opplæring og undervisning 

• Etablere og drifte faglige nettverk 

• Ha oversikt over behandlings- og 
oppfølgingstjenester  

 

  (Helse- og omsorgsdepartementet 2010) 



HOVEDMÅL 
Sammen med brukere, klinikere, og 

forskere skal Nasjonal kompetansetjeneste 

TSB bidra til å utvikle og heve 
kvaliteten på helhetlige 

behandlingstjenester i hele landet. 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB 



Program 
10.00 Velkommen 

10.15  Hva er feedbackverktøy og hvorfor er det nyttig i rusbehandling? 

11.15 Underveis-evaluering 

11.30  Lunsj 

12.00  Oppsummering fra evaluering 

12.10 Hvordan introdusere feedbackverktøy? 

12.30  Fremmere og hemmere i implementeringen  

13.15  Pause 

13.30  Implementering av feedbackverktøy – hva skal til? 

14.00 Gruppearbeid 

15.00 Oppsummering og veien videre  

15.30  Takk for i dag og vel hjem  

 

 

 



Læringsmål 

• Kunnskap om hva feedbackverktøy er 

• Vite hvorfor vi bør bruke feedbackverktøy i rusbehandling 

• Kjenne til innvendinger og kritikk mot feedbackverktøy  

• Kjennskap til potensialet feedbackverktøy har i utviklingen av 
tjenestetilbudet og hva som skal til for å implementere og 
vedlikeholde feedbackverktøy i en TSB-enhet 

 



  Engasjerte 

Mye 
kunnskap 

Sterk indre motivasjon 

Krevende og 
meningsfullt arbeide 

Ønske om hele tiden å bli 
bedre til å hjelpe! 

Foto: NK-TSB © 



Behandling nytter! 

Foto: Illustrasjonsbilder fra NK-TSB  © 



Men… 



Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

25-50 % blir helt bra etter behandling, mens 20-
30 % opplever noe bedring. 

20-30 % får ingen endring, og 5-15 % 
blir dårligere i behandling.  

Illustrasjon: Shutterstock © 
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Dropout i rusbehandling 
varierer mellom: 

? 

22-68 %  

Kilder: Brorson 2013 

Hvor mange dropper ut 
fra behandling? 

Foto: Illustrasjonsbilde fra NK-TSB  © 



«…men du – hvordan går det 
egentlig med pasientene dine når de 

er i behandling hos deg, vet du 
det?» 

HOS DEG! Foto: NRK © 



Hvorfor dropper pasienter ut av 
rusbehandling? 

• 199 000 pasienter, 122 studier 

• 6 på allianse: Alle viste at allianse var viktig! 

Hanne Brorson 

Foto: Stig Weston ©  



En av de viktigste faktorene for 
behandlingsresultat 

Allianse 

Bånd 

Metode 
Mål 

Kilde: Horvath 2011 
 
 

Figur: Helsebiblioteket © 



Hvem vet best om alliansen er god? 

Ledelsen Behandleren Pasienten 

Foto: NK-TSB (illustrasjonsbilder) 



Jeg spør jo pasienten min 
hvordan det går, men 
hvorfor må jeg gjøre det på 
bestemte måter og til faste 
tider? 

Foto: NK-TSB (illustrasjonsbilder) 



Foto: NK-TSB (illustrasjonsbilder) 

Vi tror vi spør pasienten  
– men gjør vi det i realiteten? 



Jeg er en utmerket 
sjåfør, iallfall bedre 

enn gjennomsnittet! 

Foto: Shutterstock © 



Kan terapeuter predikere utfall? 

• 48 terapeuter 

• 550 pasienter 

• 8 % blir verre 

• Prediksjon 

 

Terapeut antagelse: 

 

 

3 forverret  

(1 rett) 

 

50 ingen endring 

 

 

500 positiv endring 

Faktisk resultat etter 
endt behandling: 

 

40 forverret 

 

 

290 ingen endring 

 

210 Positiv endring 

Walfish, AcAllister, O’Donell and Lambert. 2010 
Hannan et al. 2005 



Vi trenger hjelp! 

• Terapeuter er (over)optimistiske 

• Overser negative endringer 

• Dårlige til å predikere utfall 
    Hannan et al. 2005 

 

 

Foto: NK-TSB (illustrasjonsbilder) 



Vi må spørre systematisk! 

• Fange opp endringer  
• Justere kursen 

 

 

Foto: Shutterstock © 



Kilde: Michael Lambert 2010 

No patient is in need of an empirically-
supported psychotherapy that does  

not work for them 



Hva er feedbackverktøy? 



«Strukturert tilbakemelding fra 
bruker til terapeut brukt jevnlig i en 
terapiprosess» 

 Espen Ajo Arnevik, Skriftserie 2, 2016 

Foto: NK-TSB © 



Ulike verktøy 
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Ulike IKT-verktøy for å ta i bruk skalaene  

Kjært barn har mange navn… 

«CDOI» 
(Client Directed Outcome Informed) 

«KOR» 
(Klient- og resultatstyrt praksis) 
«FIT» 
(Feedback-informerte tjenester) 

«PCOMS» 
(The Partnes for Change Outcome Management System) 

 

Better Outcomes Now (BON) 
Checkware med FIT 
FIT Outcomes 
MyOutcomes 
OpenFIT 

Ulike begreper 

ORS/SRS 



Eksempel: ORS/SRS («KOR»-skalaene) 

Illustrasjon: fra papirversjon av skalaene med kurve: The Heart and Soul of Change/lisensiert ved NK-TSB 

ORS: Outcome Rating Scale SRS: Session Rating Scale 



Eksempel: OQ-45 

Illustrasjon: «Faksimile» fra artikkel «Outcome Assessment: From Conceptualization to Implementation”, Michael Lambert et.al.  



Illustrasjon: NORSE © 

Eksempel: NORSE 



Papirbaserte vs elektroniske verktøy 

Illustrasjon: fra papirversjon av ORS-skala: The Heart and Soul of Change/Better Outcomes Now ©  



Det viktigste er ikke HVILKET 
verktøy, men AT dere bruker 

feedbackverktøy 

Foto: eLearning Brothers © 
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Visualisering av lidelse og den 
innvirkning på sentrale livsområder 

Utfallsmål nyttig for både 
behandlingsevaluering og 
kvalitetssikring 

Hjelper pasient og behandler med å 
opprettholde fokus i behandlingen 

Hjelper med å aktivisere og engasjere 
pasienten i egen behandling 



Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

Tematiserer og visualiserer de ulike 
elementene av den terapeutiske 
alliansen 

Inviterer til dialog om ikke-optimale 
aspekter ved den pågående 
behandlingen 

Hjelper pasient og behandler med å 
opprettholde fokus i behandlingen 

Å avdekke og reparere 
alliansebrudd kan hindre drop-out 
og bidra til å skape sterkere 
relasjoner og økt vekst 





Feedback måler utviklingen hos pasienten 

Nå går det bedre med meg! 

Foto: NK-TSB (illustrasjonsfoto) © 



Ja, ja – hvor har 
sjefen min fått 
dette fra, da…? 

Foto: eLearning Brothers © 



Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet 

• Etablere «systemer som innhenting av pasienters og andre 
brukeres erfaringer og synspunkter (Helseforetakslovens § 35) 

 

• Sørger for at «tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i 
samarbeid med pasient og bruker (Pasient- og 
brukerrettighetslovens § 3,1)  §  



«For å sikre individuell tilpasning og ønsket 
behandlingsutbytte bør det gjennomføres systematisk 
og kontinuerlig tilbakemelding/evaluering av 
behandlingen fra bruker/pasient».  





Foto: Bjørn Stuedal 

 

«Brukermedvirkning er helt sentralt i 
pakkeforløpene. Pasienten skal 

involveres i å lage behandlingsplan og 
skal kunne gi tilbakemelding 

underveis, slik at behandlingen kan 
justeres om nødvendig» 

 
Helseminister Bernt Høie, 

Lanseringskonferanse pakkeforløp 
12.09.2018 



Hva sier brukerne?* 
Det positive er at jeg blev tvunget til å reflektere og 
høre hvordan jeg har det med meg selv, partner og 
familie, arbeid, skole og venner, generelt, ikke sant, du 
blev jo bevisstgjort i og med at du setter et tall 
der og det er jo positivt. Det trenger jo alle» 

Hvis det har vært ting jeg har plages med så trur 
jeg ikke at jeg hadde gidda å ta det opp altså. For 
då, man vill jo ikke gjøre koordinator sur for 
eksempel. Koordinator er med på å bestemme 
permisjoner og,,, ehe.. ting å tang. 

«Det er en rød tråd ifra det KOR rapporterer 
tilbake og …, det koordinatoren min sier og det 
jeg selv føler og medpasienter sier. Så det er nok 
et støtteverktøy …, inne i det jeg selv vurderer, 
mitt eget ståsted» 

Har blitt «litt sikrere på meg selv og hva jeg 
egentlig føler og tror om meg selv, det har det 
gjort, og jeg har tenkt igjennom ting jeg egentlig 
ikke ville ha tenkt på». 

For det har gitt meg den 
motiverende faktoren… 
jeg har klart å forandre 
den lave skåren og nå 
kan jeg henge nøyaktige 
hendelser på den» 

Men i hvert fall for meg så har jeg 
fått mer klarere syn på meg selv. I 
hvordan jeg ligger an. 

Ja, jeg vet at jeg har det bedre, 
det kjenner jeg, når jeg får satt det 
ned på arket så får jeg litt oversikt 

Foto: eLearning Brothers © 

* Rose-Marie Lejon: Masteroppgave i helsefag, studieretning psykisk helse. 
Oktober 2014 



Feedbackverktøy slik som for eksempel SRS-skalaen 
skal IKKE brukes av leder til å vurdere enkeltansatte 

Foto: NK-TSB © 



• Dokumentere at tjenestene virker 

• Evaluering av tiltak/tjenesteutvikling 

• Verktøy i veiledning og ansatt-
oppfølging 

• Følge myndighetskrav 

 
 

Jobbe smartere, ikke løpe fortere! 

• Innflytelse i egen behandling 

• Si fra om ikke-optimale forløp 

• Evaluere nytte av behandling 
 

• Kommunikasjonsverktøy 

• Integrere i egen praksis og følge egen 
utvikling  

• Fininnstille hvert terapeutiske forløp 
 

TSB-enheten Behandleren Pasienten 

Foto: NK-TSB (illustrasjonsbilder) 



Hva sier forskningen om feedbackverktøy? 

 

“Progress monitoring (PM), consisting of measurement and feedback, 
has the potential to significantly improve treatment outcomes.» 
         Goodman 2013 

 

 

Illustrasjon: Shutterstock © 



Hva er det som virker? 

• Varsel setter fokus på prosess og 
fremgang 

• Økt allianse 

• Økt metaperspektiv 
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Probst et al 2013 
Douglas et al 2015 



Det er utført flere studier i Norge – også RCTèr 
• Bratland, NTNU (2018):  

• From whom, when, and how does Routine Outcome Monitoring (ROM) improve psychoterapy outcome?  

• Amble, Ingunn (2016):  
• Will patient feedback improve Quality and Outcome in Psychotherapy? Implementation and validation of 

the online feedback system OQ®-Analyst in Norway: A multi-site RCT study. 

• Anker, M., Duncan, B., & Sparks, J. (2009):  
• Using client feedback to improve couple therapy outcomes: A randomized clinical trial in a naturalistic 

setting. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77 

• Christian Moltu, Marius Veseth, Jon Stefansen, Jan Christian Nøtnes, Åse Skjølberg, Per-Einar 
Binder, Louis Georges Castonguay & Samuel S. Nordberg (2016):  
• This is what I need a clinical feedback system to do for me: A qualitative inquiry into therapists’ and 

patients’ perspectives, Psychotherapy Research 

• Amble, Ingunn (2016):  
• Will patient feedback improve Quality and Outcome in Psychotherapy? Implementation and validation 

on the online feedbacksystem OQ45- Analyst in Norway: A multisite RCT study.  

• I en vitenskapelig artikkel omtalt på Napha.no viser Barry Duncan og Robert Reese til seks 
forskningsstøttede begrunnelser for nytten av PCOMS.  

• Psykometri ORS og SRS vurdert som adekvat – Arnevik (2016)  

 

https://www.napha.no/pcoms_duncan_forskning_/


Var dette nyttig for deg? 
Hva vil du ha mer/mindre av – etter lunsj? 

Foto: Shutterstock © 
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Lunsj kl. 11.30-12.00 

Foto: Shutterstock © 



Var dette nyttig for deg? 
Hva vil du ha mer/mindre av – etter lunsj? 

Foto: Shutterstock © 



Hvordan introdusere feedbackverktøy? 







Skriv ned en skår fra 1-10 
1 er helt uenig – 10 er helt enig 

Jeg vet hva feedbackverktøy 
er, og hvorfor det er nyttig 



Implementering av feedbackverktøy  
- hva skal til? 

Hurra, endelig skal vi ta i bruk 
feedbackverktøy hos oss, også! 

Foto: Shutterstock © 



Hemmere og fremmere i implementering av 
feedbackverktøy 
• Kunnskap 

• Holdninger 

• Kulturen 

• Endringstretthet 

• Organisering 

• Ressurser  
• tid, personale, IKT m.m. 

Foto: Shutterstock © 



Hvordan lykkes? 

• Pasienter og behandlerne må forstå hensikten 

• Resultatene må brukes til pasientens beste 

• Ledere må tilrettelegge for regelmessig bruk 

• Tilbud om opplæring og veiledning 

• IKT-støtte 

Foto: Oslo universitetssykehus © 



Brukere  
• Blir hørt 
• Motiverende – fint å se 

utvikling over tid 
• Brukere som 

endringsagenter 

Foto: eLearning Brothers 



Klinikere 
• Må se mening 
• Tydeliggjør målsettinger 
• Fokuser på holdning og kultur 

også - ikke bare «verktøy» 

Foto: eLearning Brothers 



Ledere: 
Bidra til faglige og organisatoriske rammer som gjør det mulig å ta i bruk 
feedbackverktøy 
 

• Prioritere ressurser og sette av tid 
• Velge teknisk løsning 
• Lokal opplæring  
• Veiledning, evaluering og oppfølging 
• Integrering i enhetens ordinære rutiner og møteplasser 
• Kultur og holdninger 

Illustrasjonsbilde: NK-TSB © 



Innvendinger 

 

 

Verktøyet ser enkelt ut, men krever 
mye tilrettelegging av opplæring og 
veiledning 

Det er meningsløst hvis 
ikke teknologien er på 
plass 

..men dette gjør vi jo allerede! 

Mangler forskning 

Skjemavelde! 

Foto: eLearning Brothers 

Ja, ja – dette virker jo bra, 
men fungerer det hos oss? 

Passer feedbackverktøy til 
den behandlingsmetoden jeg 
bruker? 



Råd fra en erfaren TSB-leder:  
«TSB-ledere  bør fokusere på å bygge trygge miljøer 
og strukturer der behandlerne opplever at de kan 
være åpne. De bør dessuten bruke sin gode oversikt 
over enhetens mål, oppgaver og tjenester, til å kople 
de nye elementene sammen med andre 
fagutviklingsprosesser som pågår. Dessuten må man 
kunne avsette de ressursene som trengs, både til 
opplæring og veiledning og til teknisk infrastruktur. 
Det siste var viktig i forbindelse med de elektronisk 
baserte ORS/KOR-verktøyene. 
 

Hilde Kristoffersen, Leder Poliklinikken Skien. Borgerstadklinikken 



• Forstå HVORFOR feedbackverktøy er nyttig 

• Kunnskap om HVA feedbackverktøy er 

• Ferdigheter i HVORDAN anvende feedback-verktøy i egen praksis 

Læringsløp feedbackverktøy 

Illustrasjon: Shutterstock 



? 

? ? 
? 

Hvem trenger hva, hvordan og når? 

Kliniker Pasient Leder Fagutvikler 

Foto: eLearning Brothers 



Læringsmål 

Kunnskap Ferdigheter 

Holdninger 
Ramme-

betingelser 



Hva vet vi om TSB-enheter der feedbackverktøy er en integrert del av praksis? 



Erfaringer fra Borgestadklinikken 

• Poliklinikken har feedbackverktøy som en integrert del av 
sin praksis 

• Feedbackverktøy er under implementering/utvikling i flere 
enheter 

• Vedlikehold og ny opplæring 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

«Ildsjelene» 
Feedbackverktøy 
obligatorisk i to enheter 
 

Utdanner 3 nye veiledere 
Utviklingsarbeid i alle enheter 

Omorganisering 

2012 2018 2016 2017 2013-2015 

Lederforankring 
Teknisk løsning 
Opplæring 
Veiledning 

2019 

Vedlikehold og opplæring hos 
nyansatte og ved nye enheter.  



Lokal implementeringsplan 



Foto: Shutterstock© 

Status og 
veien videre 
 
Hva er utfordringene 
i din enhet?  
 
Hvordan vil du 
prioritere å jobbe 
videre med 
feedbackverktøy? 



Gruppearbeid 
 

Hensikt 
Starte implementeringsprosess 

 
Opplegg 
Ta utgangspunkt i egen 
enhet/virksomhet. 
Sett inn stikkord i malen for 
implementering og lag en kort 
plan for neste steg hos deg.  



«Ildsjelder» 

Interessentkart 
Hvem er viktige for dere? 

Og på hvilken måte?  

(skriv stikkord) 

Implementere 
feedbackverktøy 

«Ildsjeler» 

Ledere Fagpersoner 

Brukerråd/ erfarings-
konsulenter 

Andre Kompetanse-miljøer 

Pasienter og pårørende Kontoransatte 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 

…………………………………….… 



Eksempler:  
Sentrale spørsmål når du skal lage tiltaksplan for 
implementering av feedbackverktøy 
 



Tiltaksplan 

Fremmere Hemmere Tiltak 

Organisatoriske faktorer 

Tid/ ressurser  
 

Teknologi  
 

Kultur  
 

Annet  
 

Individuelle faktorer 

Kunnskap 
 

Ferdigheter 
 

Holdninger 
 

Annet 
 

Hva vil fremme eller hemme implementeringen av feedbackverktøy i din enhet, og hvilke tiltak trenger du/dere å iverksette? 



Dele erfaringer i plenum: 

 
Var det samsvar og/eller 
forskjeller i: 
• hvordan vil dere starte 

implementeringsarbeidet 
med feedbackverktøy?  

• hvilke vil dere prioritere? 
• viktige fremmere/hemmere? 

 

Eksempler på handlingsplaner – 
noen som vil dele? 
 



Nasjonalt opplæringsprogram 

• Samlinger:  
• Dagskurs: Hva er feedbackverktøy? 
• 2-dagers trenerkurs for deg som skal lære opp andre 

• Digitale læringsressurser: 
• E-læring om feedbackverktøy på tsb.no 
• Filmer om feedbackverktøy på YouTube 

• Nettverk  
• For TSB-enheter som bruker feedbackverktøy 
• Trenere 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB 



Ønsker du mer informasjon?  

Prosjektleder  

Hilde Harwiss 

hiharw@ous-hf.no 

 

Opplæringsansvarlig 

Eva Sørlie  

esoerl@ous-hf.no  
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www.tsb.no 
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