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Hvad var motivationen? 

Organisationen 

• Evidens, Effekt  - gøre 

det der virker 

• Lange borgerforløb  

eller mange frafald 

• Ikke manualiseret – en 

metametode 

• Systematisk 

borgerinddragelse 

Ledelsen 

• ”Åbne den enkeltes  

    praksis op…” 

• Fra1:1 til at arbejde 

  som team 

• Fremvise  

  dokumentation/ 

  effekt af indsatsen 

Fagprofessionel 

• Udvikle sig fagligt 

• Få nye input fagligt 

• Gøre arbejdet  

  nemmere 

• Involvere borgeren 

 

 



FIT i bostøtteindsatsen 

Omfatter 72 medarbejdere 

 

Ca. 1200 borgerforløb 

 

 

Hvem arbejder med FIT?: 

 

Boligrådgivere 

 

CTI medarbejdere 

 

Hjemmevejledere 

 

Ungementorer  

 

Støttekontaktpersoner 
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Medarbejdere
FIT 

Medarbejdere 
Kontrol 

Borgere 
Borgere 



Spørgeskema 

Start 6 mdr 12 mdr 

Spørgeskema Spørgeskema Spørgeskema 



Outcome 

Effektmål Succeskriterie 

Borgerens 

livskvalitet 

Borgeren har højere livskvalitet/psykisk trivsel målt på WHO spørgeskema 

Forløb afsluttet med 

succes 

Flere borgere får afsluttet deres forløb succesfuldt.  

Forløb afbrudt/ 

frafald 

Færre borgere afslutter forløb uden succes. Dvs. færre borgere falder fra 

bostøtteordningen inden formålet med ordningen er efterlevet. 

Opretholdelse af 

egen bolig  

Flere borgere opretholder egen bolig 

Udsættelse fra egen 

bolig eller risiko for 

udsættelse 

Færre borgere udsættes fra egen bolig 

Færre borgere er i risiko for udsættelse 

Forsørgelses-

grundlag 

Flere borgere har et stabilt forsørgelsesgrundlag 



Implementering - To simple 

skemaer? 



Hvordan implementerer vi 

FIT? 

Socialpædagogisk bostøtte? 





Koordineringsgruppe  

(TOG) 

Koordingeringsgruppe: 

Fiteratis 

Hesitaters 

Haters, 

Leder(e) 

Rydde sten af 

vejen 

Justere 

Følge op 



Haters 

”Det er 

kontrol af 

mit 

arbejde” 

”Det er kun for 

psykologer” 

”Man kan 

ikke stole 

på svarene” 

”Det går 

nok over” 



Hesitators 

”Jeg bakser med at få det 

præsenteret på en måde, der er til at 

være i. For hvornår er det lige, man 

får trukket iPaden frem på en dag, 

hvor man skal en masse sammen 

med den unge og fx er på jobcentret 

eller i lægens venteværelse?”  

”Det er et arbejdsredskab, man skal 

være tryg ved, for det giver nogle andre 

snakke. Både på godt og ondt. Det 

udfordrende er, at jeg føler mig lidt 

mere behandler-agtig end 

støttekontaktperson.” 



Fiteratis 

”Når vores indsats ikke virker, så siger vi 

måske, at årsagen er, at det er borgeren, der 

ikke vil samarbejde. Men når jeg bruger FIT, 

så bliver jeg tvunget til at tænke over, hvordan 

jeg som medarbejder kan gøre tingene 

anderledes og også tage med i overvejelsen, 

om jeg er den rette til at skabe forandringer 

for den konkrete borger” 



Kvalitative resultater 



To logikker 



Randomisering 



Ekstra spørgeskemaer 



Fidelitet vs. tilpasning 



FIT spejlæg 



Målgruppe(r) 

 

Målgruppe: 
Udsatte borgere der 

motager støtte i 
eget hjem 

 

Indsats: 

FIT 

Målgruppe: 
Bostøtte-

medarbejdere 



RCT  

og implementering 

RCT kan skærpe: 

 

• realisme – virker det rent faktisk? 

• opmærksomhed på hvor meget der skal til 

• at vi holder fast i at det skal gøre en forskel for borgeren 

 

 

 



FIT i bostøtteindsatsen 

Inspiration og 

redskaber fra en 

bostøtte kontekst:  

 

 

FIT HÅNDBOG - LINK 

https://www.kk.dk/artikel/fit-feedback-informed-treatment
https://www.kk.dk/artikel/fit-feedback-informed-treatment
https://www.kk.dk/artikel/fit-feedback-informed-treatment
https://www.kk.dk/artikel/fit-feedback-informed-treatment
https://www.kk.dk/artikel/socialforvaltningens-retning-og-m%C3%A5l


Diskussion 

Hvordan arbejder vi med fidelitet og RCT studie når: 

…FIT ikke er en metode men metateori? 

…Når konteksten er skiftende og uforudsigelig? 

…Når implementering kræver trial and error og 

løbende justering? 

 

 


