


Brug af IT-redskaber i komplekse 
fortløbende evalueringer



Hvad skal der ske?

Hvem er jeg?
Genstandsfeltet
Hvad er problemet?
Hvad kan man med en IT-løsning?
Hvad er svært?
Spørgsmål



Hvem er jeg?

Cand. Mag. i filosofi & videnskabsteori, samt kultur- og 
sprogmødestuder, RUC.
Als Research, SOF og BIF, Kbh. Kommune, freelance 
konsulent, New Insight, Deloitte Consulting, Oxford 
Research 
Foretaget evalueringer på social- og 
beskæftigelsesområdet i lidt over 10 år



Hvem er jeg?

2009, ”Evaluator”
2011, ”StarOnline”

2013, ”BIP” (BeskæftigelsesIndikatorProjektet)
2015, ”Tidlig.dk”
2016, ”Forebygvold.nu”
2016; ”UIBM”



Genstandsfeltet

Evalueringer af større, komplekse projekter på 
socialområdet, der ofte involverer flere 
erkendelsesinteresser

Metodefidelitet

Resultatmåling på slutbrugerniveau

Undersøgelse af virksomme mekanismer/metodelementer

Adskillige aktører/respondenter

Borgere, fagprofessionelle, lokale ledere, metodeansvarlige, 
koordinatorer, m.fl. 



Hvad er problemet?

Dataindsamling, som er for kompleks til e-survey-
programmer:

Fortløbende slutbrugermålinger (progressionsmålinger)

Indsamlingen kræver et særligt layout/opstilling af figurer

Logistik og koordinering

Flere forskellige respondentgrupper

Forskellige spørgeskemaer/redskaber

Forskellige frekvenser



Hvad er problemet?

Metodefidelitet

Den selvrapporterede fidelitet versus den observerede

Formativt feedback

Statusrapporter versus skræddersyet datavisualisering

Engagement/commitment

Respondenternes lyst til at bruge tid på dataindsamling



Hvad kan en IT-løsning?

Feature-baseret præsentation
Udgangspunkt i en problematik
Eksempler fra systemerne på, hvordan vi har angrebet 
den



Kompleks dataindsamling

Problem: progressionsmålinger og layout

Case Manager logik

Et system, hvor systembrugerne har deres egen personlige 
adgang (’min side’)

De fagprofessionelle har en sagsstamme

Hver borger har deres egen side (’borgers side’)



Admin

Projektleder

Kommunal 
projektleder

Inst. leder

FP

Borger Borger Borger

FP

Borger Borger

Inst. leder

Kommunal 
projektleder

Fuld kontrol over 
systemet

Overblik over 
projektet

Overblik over kommune, 
registrere

Overblik over inst, 
oprette FP, registrere

Registre for borger 
og sig selv

Registrere







Kompleks dataindsamling

Dataindsamling foregår via et specielt værktøj 

Evt. i hh. til en projektspecifik metode

Fx Outcomes Star, tilværelsespsykologisk analyseskema mm. 





Logistik og koordinering

Problem: mange respondentgrupper, spørgeskemaer og 
intervaller

Prædefineret struktur, som er kodet ind i systemet 
(hardwired)

Målrettet evalueringer, hvor man kan overskue hele 
dataindsamlingen fra starten.

Fx Outcomes Star, Forebygvoldnu, UIBM

Intervaller defineres fx ud fra dato eller difference

Svært at ændre i struktur, fx sp.skemaer



Logistik og koordinering

Mere generisk/fleksibel løsning

Admin kan selv definere intervaller, udforme skemaer og 
udvælge respondenter

Giver større bevægelsesfrihed i løbet af dataindsamlingen

Mister muligheden for høj grad af specialisering

Risiko for at admin laver fejl i anvendelsen af systemet

Fx Tidlig.dk









Metodefidelitet/implementering

Traditionelt måles via spørgeskema lanceret med givne 
intervaller (alá tidlig.dk og gul bjælke i forebygvoldnu)
Indsætte spørgeskemaer på bestemte tidspunkter i 
systemflowet – som følger et flow i metoden
Tilføje tjekbokse på bestemte tidspunkter i flowet
Monitorere interaktion med systemet



Spørgeskemaer i flowet



Spørgeskemaer i flowet



Tjekbokse i flowet



Monitorering af interaktion

Tid mellem to registreringer
Rækkefølge af registreringer
Antal registreringer



Formativt feedback

Ambition om at give indsigt i så meget data som muligt
Data skal kunne understøtte praksis
Som evaluatorer får vi også selv et overblik over nøgletal
Har rapportmoduler i alle løsningerne

Hardwired vs. softwired/fleksibelt



Progressionsrapport



Progressionsrapport



Fidelitetsrapport

Overblik over i hvor høj grad metoden følges fordelt på 
de metodiske elementer
Kræver en kvantificering og vægtning af 
metodeelementerne



Fidelitetsrapport



Fidelitetsrapport



Engagement

Et notorisk problem at få medarbejdere til at bruge 
deres tid på registreringer til evalueringer
Vi forsøger at designe systemet, så det understøtter 
deres praksis eller metode
Har gerne flere moduler med, som vi ikke kan anvende til 
evalueringen



Aktivitetsplan

Fra OS



Specifikke metoder

Fra UIBM
Fra Forebygvold



Hvad er svært?

Samarbejdet mellem IT-leverandør og designer 
(evaluator)
Selve designet og flowet – intuitivt og brugervenligt
Den iterative udvikling (kunde, leverandør, evaluator)
Den løbende support
Prisen! 
Tiden!



Spørgsmål?

mbj@oxfordresearch.dk




