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Bakgrunn 

 Hensikten med studien er å få økt kunnskap og forståelse 
for Klient- og resultatstyrt praksis (KOR), og hvordan 
tilbakemeldingene danner grunnlag for valg av 
arbeidsmåter og metoder. Ønsket er å vite noe om 
realismen i å implementere KOR og hva det innebærer å 
basere utviklingen av en psykisk helsetjeneste på brukernes 
tilbakemeldinger.  

 Det er et kvalitativt studie med hermeneutisk-
fenomenologisk tilnærming. 

 7 terapeuter fra Familiehjelpa i Stange kommune (nå 
Stangehjelpa) ble intervjuet, alle med minst 3 års erfaring 
med KOR 



1. Klima for tilbakemelding må skapes 

Bruk av KOR er ingen garanti i seg selv for at tilbakemeldinger som 
samles inn representerer et ærlig bilde av brukerens virkelighet. 
Resultatene viser at terapeuten har et ansvar for å skape klima som 
legger til rette for at brukeren faktisk ønsker å åpne seg. 

“ Jeg skulle ønske det var garantert at det de krysset av på skalaen var den 
fulle og hele sannhet, men det vil det jo aldri være. Det er jo ingen løgndetektor. 
Det blir mer knyttet til hvordan jeg skal få personen som sitter over meg til 
virkelig å åpne seg. Det med ærlighet har egentlig ikke noe med KOR-skalaen 
å gjøre, det har med oss å gjøre.“ 

 “Hvis en virkelig ønsker å bli en bedre terapeut, så lærer man jo ingen ting av 
at det blir en grønn skår. Vi burde egentlig hige etter den røde skåren; hva kan 
jeg gjøre annerledes, hva savnet du?” 

Resultatene ser ut til å gjenspeile et holdningsarbeid i gruppen, som 
handler om å kunne utnytte KORs potensiale best mulig.  

 

 



2. En krevende endringsprosess 

Rundt halvparten av informantene har gjennomgått en 
endringsprosess etter at de begynte å arbeide med KOR. Det gis 
uttrykk for at prosessen har vært krevende, og at KOR fra starten av 
ble møtt med motstand 

“ Det er store endringsprosesser vi har gått gjennom. Det har ikke bare vært 
lett. Det har vært ganske tøft til tider” 

“I tidlig erfaring med tilbakemelding var det uunngåelig å kjenne på at dette 
er jeg usikker på, og dette vet jeg ikke om jeg har tro på kommer til å virke.” 

“Var veldig redd for røde skårer i starten. Handlet om at jeg ikke gjorde god 
nok jobb og tok det veldig personlig. Det er fortsatt personlig, men samtidig ser 
jeg det som et potensiale for å forbedre meg.”  

Felles for informantene var at motstanden ble mindre etterhvert som 
de ble mer kjent med KOR og opplevde verktøyet som nyttig. 



3. Urokkelig tro på KOR i ledelsen 
Hovedvekten av informantene fremhevet ledelsens rolle i forhold til KOR. 
Urokkelig tro på KOR i viktige ledd nevnes som suksessfaktor. Et 
arbeidsmiljø preget av framsnakking, oppmuntring til å se rødsaker som 
mulighet for utvikling, samt rom for prøving og feiling peker seg ut som 
viktige faktorer for å få KOR til å fungere.  

“Alle må kjenne på god opplæring, god oppfølging og god veiledning. Kan ikke bli 
overlatt til seg selv med det her, for da gir det ikke mening.” 

“Har en friere jobb nå enn før. Det ligger mye ansvar i den, men også mye tillit. Det 
tror jeg er viktig for at tjenesten har blitt suksess, og at vi får til ting. Det er avgjørende 
hvordan det ledes. Hadde man ikke følt seg anerkjent for jobben man gjør, eller følt 
tillit, så hadde man kanskje heller ikke orket å stå i det. Det er stor fleksibilitet i 
avdelingen på at du kan gjøre mye forskjellig. Det er lite begrensninger på hva du kan 
gjøre hvis det hjelper brukerne.”  

Kreative krefter frigjøres når man er fri til å nå målene på sin egen måte. 
Dette handler om at ledelsen må vise tillit til sine medarbeidere. 



4. Profesjonsgrenser sprenges 

Profesjonsuavhengighet utpeker seg som en endring fra 
tidligere arbeid informantene har hatt. Tradisjonelt har 
profesjonsidentiteten hatt sterkt fokus. KOR utfordrer de 
inndelte kompetanseområdene, og åpner for muligheten til å gå 
utenfor sine tradisjonelle oppgaver, og bevege seg inn på nye 
områder i takt med brukerens behov. Tidligere har 
informantene i større grad henvist videre, dersom brukeren har 
hatt behov man tradisjonelt har tenkt hører en annen profesjon 
til. Arbeidet preget nå i større grad av en tro på at man kan 
bidra, selv om det krever å bevege seg utenfor rammen av 
tidligere arbeidsoppgaver.  

“Gjennom bruk av KOR har profesjon blitt mindre viktig. Det er ikke 
profesjonen som nødvendigvis avgjør om du gjør en god jobb. Det er 
deliberate practice og hvordan du aktivt jobber med ting som gjør at du 
blir god.” 



5. Deliberate practice 

En essensiell faktor i arbeidet med KOR handler om å ta 
tilbakemeldingene fra brukeren på alvor gjennom reflektert praksis 
(red. også; deliberate practice, bevisst målrettet trening). 

Med utgangspunkt i brukernes tilbakemeldinger sørger informantene 
for å utvikle seg i tråd med brukernes behov. Denne praksisen knyttes 
til resultater som kan vise om handlingen har utgjort forskjell for 
brukeren.  
 
“ Har vel aldri jobbet et sted hvor jeg har tilegnet meg så mye og lest så mye i 
forhold til temaene som dukker opp i samarbeid med familiene.” 

“Deliberate practice delen for meg er det å aldri være fornøyd.” 

“Det handler ikke om å gå på et kurs her og et kurs der. Dette er en mer 
målrettet måte å skaffe seg kunnskap på. Det må være knyttet til det du trenger 
og til resultater.” 



5. Deliberate practice forts. 

”Det handler ikke om å lære seg en ny metode, men å forstå på en dypere og 
annerledes måte, og jobbe med folk på en annen måte. Resultatene viser om 
brukeren har fått det bedre, og det er det som blir viktig. Ikke om du har brukt 
den eller den metoden.”  

Ambisjonene for tjenesteutvikling er store og tydelige. Med 
ambisjonene følger det et krav om stadig utvikling hos den enkelte. 
Det uttrykkes at oppmuntring og støtte fra leder er essensielt når ting 
oppleves utfordrende.  

“Her er et fokus på at ingen får lov til å stagnere, og ingen får lov til å bli 
værende i komfortsonen.” 

 “Det er store ambisjoner for tjenesten. Vi skal hele tiden videre og bli bedre. 
Når hver og en for seg blir bedre, så blir tjenesten som helhet bedre og sterkere. 
Vi skal tørre å utfordre oss og svette.” 



6. I spenningsfeltet mellom høye 
krav og tilfredstillelse av å lykkes. 

På den ene siden oppleves det slitsomt å jobbe på et sted 
med høye krav til utvikling. På den andre siden ligger det 
en tilfredstillelse i å mestre utfordringene og lykkes i det 
man gjør. 

“Det er slitsomt. Det er en forventning om å være på hele tiden. 
Å være del av et team som tør tenke nytt, og som vil noe, er veldig 
spennende. Jeg trenger det, ellers ville jeg gått lei. Det er krevende, 
men så er det følelsen vi kjenner på når vi har besteget et fjell eller 
hva det nå er du skal gjennomgå. Det å få lønn for strevet. Det er 
utrolig artig å gjøre nye oppdagelser og kjenne på mestringen.” 
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