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FIT – Feedbackinformerade tjänster på Misa

Misa AB ska med stöd av Misa Kompetens implementera FIT 
och börja arbeta feedbackbaserat

Piloten påbörjades i september 2017 och implementeringen 
pågår fram till 2020

Misas arbete

Misa har en syn på sättet att arbeta som vi anser är väl utvecklat:
- Professionen: krav på utbildning och erfarenhet
- Metoden: strukturerat och vetenskapligt grundat
- Klienten: utgår från behov och önskemål

En sak kan vi bli bättre på:
- Att följa upp att det vi gör har effekt

Frågan vi ställde oss 2016:
- Hur kan vi följa upp det vi gör på ett bättre sätt?
- Vilket sätt är relevant utifrån det vi gör och de krav som ställs på oss?
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Hur vet vi att det vi gör skapar nytta?

• Systematiskt kvalitetsarbete
• Egenkontroll

• Forskning
• Deliberate practice
• Misas metoder
• Evidensbaserad praktik

Systematisk kvalitetsledning

• SOSFS 2011:9
• ”Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt 

förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska 
förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av 
avvikelser.”

• http://www.socialstyrelsen.se/ledningssystem
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Egenkontroll

• Internrevision
• Gör vi som vi säger att vi ska?

• Lag
• Misa
• Avtal

• Uppföljning
• Leder det vi gör till resultat?

• Verksamhetsnivå
• Brukarenkäter

• Individnivå
• Sysselsättning?

Systematiskt förbättringsarbete

• Planera!!
• Gör!
• Studera?
• Agera??

• Typer av krav:
• Struktur
• Process
• Utfall
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The Great Psychotherapy Debate – Wampold & Imel

THINGS WE KNOW FOR SURE:

• Factors, such as the working alliance, empathy, expectations, psychoeducation about the disorder, 
and other so-called “common factors” are robustly related to outcome. Moreover, and importantly, 
those therapists who can form an alliance with a range of patients, have a sophisticated set of 
facilitative interpersonal skills, worry about their effectiveness, and make deliberate efforts to 
improve are the therapists who achieve better outcomes.

• Providing information about client progress to the therapist and the client improves the quality of 
psychotherapy, primarily by reducing the likelihood of treatment failures for clients not making 
expected progress. Monitoring client progress to improve the quality of services, which is often 
called practice-based evidence, is becoming more widely used.

Hur blir vi bättre och bäst på något?

• Ändamålsenlig träning (purposeful):
• Vi har specifika mål
• Vi är fokuserade
• Vi får feedback
• Vi sträcker oss utanför det bekväma

• Inte jobba hårdare utan snarare annorlunda

• Medveten träning (deliberate, sv. handledd):
• Det finns objektiva sätt att mäta prestation
• Det finns belöning för att prestera bättre
• Väl etablerade områden
• Utövare är också lärare, och har utvecklade sätt att träna, så att vi kan 

lära oss av de bästa
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Uppföljning på Misa

• Från ”Långsiktiga effekter”:
• Effektivitet avseende stöd ut i anställning

• Sysselsättning med varaktighet
• Effekt avseende skattad livsnöjdhet

• Livskvalitet
• Integration på arbetsplatsen
• Autonomi

• Misas strategiska mål i verksamheten
• Hållbara resultat och stegförflyttningar
• Nöjda deltagare
• Kompetenta och engagerade medarbetare

Uppföljning på Misa

Dessutom – Faserna i utvecklingen av tjänster för personer med 
funktionshinder och fokus på kvalitet:
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Uppföljning nationellt

• Det finns inga nationella kvalitetsmått inom svensk social vård och 
omsorg (med några få undantag)

• Det finns då inte heller nationella jämförelser mellan utförare
• De mätningar som görs fokuserar ofta på nytta för verksamheten, 

man frågar anonymt och efter insatsen: 
• ”Hur var det på Misa?”

• Man mäter sällan under insatsen med fokus på nytta för individen:
• ”Hur går det för dig?”

Grunder för Misas arbete

P
+ Profession



2018-04-12

7

Grunder för Misas arbete
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Grunder för Misas arbete
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Grunder för Misas arbete
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= Evidensbaserad

praktik
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Grunder för Misas arbete
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Grunder för Misas arbete
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Uppföljning - önskemål

• Uppföljning med fokus på deltagarens resultat
• Utgå från deltagarens syn på sitt mående och insatsen hen får 

(brukarperspektivet/delaktighet/medbestämmande)
• Gemensam systematik för alla vårdgivare/enheter, oavsett 

metodik/målgrupp, för att kunna jämföra med andra 
(hur vi jobbar och med vilka varierar stort…)

• Feedback under insatsen, inte efter, för att kunna anpassa stödet till 
deltagarens behov under insatsen

• Forskningsstöd
• Enkelt att använda
• Livskvalitet!

FIT – Att arbeta feedbackbaserat

• FIT – Feedback informed treatment / Feedbackinformerade tjänster
• Våra deltagare vet bäst hur de mår, 

och om insatsen de får av oss funkar för dem
• Den kunskapen kan vi regelbundet samla in och använda för att 

kontinuerligt anpassa insatsen, och hela tiden stämma av att den ger 
önskat resultat 
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FIT – Att arbeta feedbackbaserat!

”FIT är ett mångteoretiskt förhållningssätt till utvärdering och förbättring av 
kvalitet och effektivitet i ett beteendevetenskapligt arbete. 

Det innebär att man på ett rutinmässigt och formellt sätt ser till att få feedback 
från brukaren om (terapeutiska) alliansen och (behandlings-) resultatet,
och använder informationen för att skräddarsy den (service) insats som erbjuds.”

Evidensbaserad metod i USA
Etablerat i Danmark och Norge
Validitet, reliabilitet och användbarhet 

FIT

• Allians:
• Överenskommelse om konsulentens roll 

(inkl empatisk och genuin)
• Överenskommelse om mål, mening och syfte
• Överenskommelse om medel och metoder
• Anpassning till deltagarens preferenser

• Evidensbaserad praktik!
• Den trebenta pallen används som symbol för detta
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Core competences – Kärnkompetenser 

Summerat:

- Grundat i forskning – Vi vet varför vi gör det vi gör

- Implementering – Vi gör det vi säger att vi ska göra

- Mätning och rapportering – Vi följer upp det vi gör

- Kontinuerlig utveckling – Vi eftersträvar att hela tiden bli bättre

Kan tillämpas i allt vi gör!

FIT – Att arbeta feedbackbaserat?

”Vi jobbar ju inte med behandling”

”Varför mäta livskvalitet, vårt uppdrag är ju att stötta till sysselsättning”

”Kan verkligen klienten avgöra vad som är bäst?”
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Grunder för Misas arbete
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Grunder för Misas arbete

P
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FIT

FIT:
- Relationen
- Målen
- Metoden
- Klienten
- Att vi följer upp
- Samspelet

ORS – Outcome Rating Scale
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SRS – Session Rating Scale

Följa utfallet över tiden



2018-04-12

22

FIT

• Skapa en feedback-kultur
• Ha koll på nuläget
• Integrera mått på utfall och allians i insatsen
• Lär av det som inte fungerar och bli bättre på det

• Deliberate practice!
• Vilken arbetsmetod vi använder är oviktigt, 

men det är viktigt att vi har en metod
• Vilka mätmetoder vi använder är oviktigt, 

men det är viktigt att vi har ett mått
• Det är alltså inte ett sätt att ge en insats eller ett sätt att mäta,

det är ett sätt att tänka kring att hela tiden försöka ge bästa möjliga insats!
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Skapa en feedback-kultur

• Öppen attityd
• Introducera skalorna med omsorg och eftertanke

• Hur fungerar skalorna?
• Hur används feedbacken?

• Deltagarens roll i arbetet
• Ingen rädsla för bestraffning
• Kunna påverka insatsen åt rätt håll

• Visa att konsulenten faktiskt tror på att deltagarens åsikt är avgörande, 
och använder den för att bli bättre

• Kanske det svåraste i detta, att kunna efterfråga och hantera negativ 
feedback

• Dessutom: inte en grund för vare sig belöning eller bestraffning för 
konsulenten

Fokus för Misa just nu

• Fortsätta prova och utforska
• Vad behöver en arbetskonsulent på Misa ha koll på för att vara så trygg som 

möjligt i detta?
• Vilken nytta har vi av att kontinuerligt följa upp arbetet med våra deltagare, 

både direkt i den enskilda insatsen men också på konsulent-, enhets- och 
företagsnivå?

• Är skalorna de rätta för våra deltagare?
• Är FIT något som passar Misa och ska vi fortsätta arbeta så?

• Centralt:
• Ledningens engagemang
• Följa handlingsplanen
• Hålla ut under implementeringen och nå drift -> utfall
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Vision kring Misa och FIT

• Vi är bland de första i Sverige att lägga kraft på detta inom vård och omsorg
• Vi tar ett kliv som det idag inte ställs krav på, men som utvecklingen går emot
• Det är ett sätt att tänka som passar Misa väldigt väl
• Vi kommer att kunna ta vårt arbete till en ny nivå som ligger helt i linje med både våra 

egna mål och omvärldens utveckling

• Samtidigt som Misa bygger den interna strukturen för att fortsätta arbeta 
feedbackbaserat så kommer Misa Kompetens att erbjuda utbildning och stöd inom FIT

• Dessutom:
• ACE2018 2-4/5 i Östersund
• Scott Miller i Stockholm 12/11

Frågor och funderingar?

Tack!

Patrik Ulander
patrik.ulander@misakompetens.se
070-415 90 37
www.misakompetens.se


