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1. PMT Danmark



PMT Danmark

Evalueringens baggrund:

� PMT Danmark har siden 2004 været etableret som et evidensbaseret projekt, forankret 
i Styrelsen for Social Service, Odense

� Metoden, som er et forældretræningsprogram, er udviklet  i Oregon, USA og der er 
skabt evidens for metodens effekt gennem et nøje gennemprøvet  RCT – design 
(Randomised controlled trial). 

� PMT Danmark tager afsæt i den måde PMT læres og udøves via Atferdscenteret i Oslo. 
PMT terapeuter er helt eller delvist uddannet her. Det danske projekt er således i 
årene 2004-2007 udmøntet i en PMT uddannelse og et forskningsprojekt styret af 
CAST (Center for anvendt Sundhedsforskning og Teknologivurdering).

� Fire kommuner er forsøgskommuner, Faaborg, Holstebro og Aalborg, Ikast – dvs. her 
er PMT metoden er implementeret eller under implementering.

� Effekten af PMT Danmark evalueres af CAST, dvs. at deltagerne i PMT Danmark indgår 
i et RCT projekt, hvilket betyder at deltagerne (interventionsfamilierne) der visiteres til 
projektet, udtages tilfældigt og andre visiteres til ’business as usual’ normaltilbuddet’
(referencefamilier)

� Evalueringsopgaven der præsenteres her sætter fokus på implementeringsgrad og –
succes ud fra udvalgte kriterier

p2



Slide 4

p2 Animation
phogh; 17-07-2007



Afgrænsning af evalueringsopgaven

� Opdraget har været at evaluere implementeringen af PMT, dvs. 
der er tale om en ”evaluering, der sætter fokus på de 
kommunale erfaringer med at implementere en evidensbaseret 
metode i den kommunale praksishverdag og inddrager 
projektaktørernes erfaringer med samarbejdet på tværs af 
strukturer og interesser”

� Det betyder at vi ikke kan sige noget om hvorvidt PMT virker, 
men gennem analysen af erfaringerne med arbejdet med PMT 
kan vi sige noget om selve implementeringsprocessen og belyse 
spørgsmålene: Hvad er gået godt? Hvad kan stadig blive bedre? 
i implementeringssammenhæng



Formål

� At systematisere, beskrive og analysere de erfaringer, der er gjort i 
de tre kommuner med implementeringsprocessen

� At tydeliggøre, hvad der kan læres af implementeringsprocessen

� At frembringe viden og specifikke anbefalinger til opkvalificering af 
implementeringen i de tre forsøgskommuner 

� At skabe basis for anbefalinger til fremtidige forbedringer af 
implementeringsprocesser, i takt med at PMT udbredes til flere 
kommuner  

� At frembringe viden og generelle anbefalinger til lignende 
evidensstudier og/eller evidensbaserede projekter til gavn for 
statslige og kommunale aktører samt udannelses- og 
forskningsinstitutioner

�



Evalueringsopgavens spørgsmål

Evalueringsopgaven sætter fokus på de kommunale erfaringer 
med at  implementere en evidensbaseret metode i den 
kommunale praksishverdag. 

Der spørges til hvordan den konkrete implementering har fungeret 
i kommunerne på det politiske, administrative og 
organisatoriske plan

Samt hvilken betydning det har haft at metoden er evidensbaseret
og at kommunerne selv indgå i et evidensstudie (RCT), som 
stiller ekstra krav til visitering mm. 



Evalueringsopgavens værdigrundlag og 
evalueringskriterier

Et helt overordnet værdigrundlag er et ”inddragende 
aktørperspektiv” begrundet i den antagelse at graden af 
implementeringssucces i høj grad afhænger af om strategien 
inddrager et aktørperspektiv, dvs. implementeringsprocessen: 

1) medinddrager aktørernes ’ejerskab’ og mulighed for at gå i dialog om 
opgaven

2) sikrer at aktørerne oplever at projektet giver mening, dvs. falder i tråd 
med oplevede behov for nye metoder, tidligere erfaringer, og oplevede 
behov for at videreudvikle egne praksis  

3) sikrer at der skabes muligheder for at opnå et fælles sprog, tid til at 
omsætte ny viden i praksis og fokus på reflekterede handlinger og 
samarbejde mellem parterne, der indgår



Design og datagrundlag   

� Procesevaluering er valgt, da den er velegnet til evaluering af et 
igangværende projekt som PMT Danmark – et design som 
understøtter det aktørinddragende værdigrundlag

� Klart fokus på den kommunale implementering på tre planer, 
det politiske, administrative og praksisplanet. Dette muliggør at 
processen kan belyses på tværs af faglige kulturer og interesser 
og disses betydning søges tillige indfanget

� Der anvendes et kvalitativt design med gennemførelse af 
semistrukturerede interview hvor de væsentligste aktører inden 
for det valgte evalueringsfelt interviews personligt. 

� Interviewpersoner rekrutteres gennem snowball-metoden –dvs. 
det gøres muligt gennem 1. interview med nøglepersoner at 
udvælge de relevante aktører i et specialiseret netværk, dvs. 
interviewpersoner udpeger interviewpersoner    



Gennemførelse af dataindsamling

1. En indledende desk research, hvor skriftlige kilder afdækkes, herunder 
teoretiske indfaldsvinkler samt de dokumenter der cirkulerer i 
netværket. Nærværende evaluering suppleres med teoretiske 
perspektiver på implementering af evidensbaserede projekter i praksis 
og på hele  spørgsmålet om ’evidens’ og de særlige udfordringer, det 
indebærer  

2. Interview og koordination med ledelsen af forskningsprojektet (CAST)

3. Interview med projektlederen, dette med henblik på at afdække 
målsætninger, kriterier og forudsætninger for PMT Danmark.

4. Interview med H1 terapeuterne – herunder projektkoordinator. Et 
vigtigt udgangspunkt er taget i H1 terapeuterne som er de centrale 
aktører. De har været med fra starten og en afdækning af deres roller 
og kontaktkanaler til aktører i kommunerne er helt centrale

5. Interview med andre relevante personer i de tre forsøgskommuner –
interviewpersoner fundet  via Snowballing  og  ALLE, der i de tre 
kommuner er blevet udpeget til at være relevante, er inviteret og der 
gennemført interview 



Teoretiske indfaldsvinkler 

� Implementeringsteoretisk perspektiv
� Antagelsen er at  man kan ikke fra centralt hold være sikker på hvordan 

intentionerne med et givent projekt føres ud i praksis. Det kan hænge 
sammen med interessemodsætninger, og udfordringen at hvis man ikke 
følger PMT-metoden slavisk smuldrer evidensgrundlaget

� Systemteoretisk perspektiv
� Antagelsen er at udfordringen kan ikke bare afgrænse til 

interessemodsætninger, derfor supplere med systemteorien som 
bidrager til en antagelsen om at de forskellige  aktører der indgår 
opfatter projekter og deres roller heri meget forskelligt, alt afhængig af 
jobfunktion og den kommunikationskultúr, de er en del af

� Netværksteoretiskperspektiv 
� Antagelsen fra dette perspektiv er at relationer mellem de forskellige 

aktører og samspillet imellem har stor betydning for de udvekslinger
der finder sted og for den samlede implementeringsproces. Der åbnes 
nye muligheder men stilles også nye krav til alle aktører. Derfor 
inddrages alle aktørgrupper høres ift til at se på hvilke nye redskaber de 
oplever at få og hvilke barrierer viser sig



Analyse

� Med afsæt i de tre teoretiske perspektiver følger analysen de udstukne 
spor

� Endvidere er det gennem analysens første stadier valgt at supplere 
med teorier om ’samfundsstyring’ (governance) med henblik på at 
forstå betydningen af organisering i implementering

� De to idealtyper identificeres i empirien med udgangspunkt i 
forskellige styringsformer– og herefter kan varianter analyseres med 
henblik på at belyse spørgsmål om muligheder og barrierer for det 
fremtidige arbejde 

� Endelig inddrages som et teoretisk perspektiv hele spørgsmålet om 
evidens, det at arbejde evidensbaseret som et særligt analytisk 
perspektiv – også med henblik på at se på muligheder og 
forandringspotentialer



2. Implementering
af PMT i Danmark

Del I



Disposition

Status i kommunerne1

Rollefordeling3

Implementeringens organisering2

Information4

Sammenfatning5



Status i kommunerne



Status i kommunerne

Status på PMT i evalueringskommunerne:

� PMT er etableret som et familiebehandlingstilbud i alle tre evaluerings 
kommuner.

� Problemer med rekruttering til forskningsdelen.

� PMT metoden blandes i nogle tilfælde med anden behandling
� Smitter af på den øvrige familiebehandling
� Blandes med anden form for behandling
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Status i kommunerne

Modtagelsen af PMT som metode til familiebehandling:

� Der er generelt udbredt begejstring for PMT-metoden blandt de interviewede 
terapeuter, faglige ledere samt politisk og administrative ledere.

� Metoden anses på tværs af forskellige niveauer/roller som et nyttigt og godt redskab –
et supplement til den eksisterende vifte af behandlingstilbud på familieområdet.

� Forvaltningsledere og politikere: Er glade for at metoden er evidensbaseret og for dens 
enkelte principper.

� Terapeuterne: Det er positivt at vide, at det virker, at der er enkle principper (som 
alligevel kan tilpasses), at det er en positiv og anerkendende tilgang og at se en effekt 
ved de familier, der er anvendt PMT overfor.

� Ifølge terapeuterne er familierne glade for det, men problemer med rekruttering til 
forskningen. 

� Nogen skepsis blandt sagsbehandlere. Bl.a. pga. arbejdsbyrde og visse faglige 
forbehold. Giver problemer med rekruttering. 



Status i kommunerne

� Alt i alt er PMT-metoden velimplementeret i de tre kommuner -
men der har også været problemer, og der er rum for forbedringer.



Implementeringens organisering 



Implementeringens organisering 

� I projekter som PMT-projektet har det betydning for 
implementeringen, hvordan projektet er organiseret.

� Relationen og organiseringen af ansvar mellem Styrelsen og 
kommunerne har været et vigtigt område i de fleste interview.

� Graden og formen af centralisering og styring har været en 
central dimension.



Implementeringens organisering: Teoretisk model

� Teoretisk – med udgangspunkt i teori om ’samfundsstyring’
(governance) - kan man identificere to yderpunkter i hver ende 
af centraliserings/decentraliserings-spektret:
� Den hierarkiske model
� Åben system-modellen

� Kilde: Newmann, Janet (2001): “Modernising Governance. New 
Labour, Policy and Society”. Sage Publications. 

� Der er tale om to forskellige og idealtypiske måder at 
organisere og styre en implementering på.



Centralisering

Åben-system modelHierarkisk model

Implementeringens organisering: Teoretisk model

Decentralisering



Implementeringens organisering: Idealtypiske modeller 
for styring

Åben-system model

Decentral styring. Læring og 
feedback i den samlede proces.

Magten er spredt, flydende og 
baseret på afhængigheden mellem 
aktører, der har brug for hinandens 
ressourcer for at opnå mål.

Dynamiske relationer, der løbende 
omformes for at kunne imødekomme 
nye krav og udfordringer.

Handlingsfokus  på innovation og 
eksperimenter, beslutninger kan 
justeres i sammenhæng med, at der 
kommer nye informationer til 
aktørerne.

Systemet er åbent for omgivelserne, 
som det både påvirker og påvirkes 
af.

Hierarkisk model

Central styring.

Forudsigelighed og kontrol.

Styringen af forandringsprocesser 
sker langsomt via lovgivning og 
bekendtgørelser, regler og 
procedurer, som sætter igennem fra 
toppen og ned i systemet.

Direkte kontrol over 
politikformulering. Implementeringen 
sker igennem et bureaukratisk 
hierarkisk system.

Implementering styres centralt via 
detaljerede retningslinjer for de 
processer og strukturer, som 
implementeringen skal ske igennem. 



Implementeringens organisering: Fordele og ulemper ved  
modellerne ved implementeringsprojekter.

Åben-system modelHierarkisk model
U
le
m
p
e
r

U
le
m
p
e
r

F
o
rd
e
le

F
o
rd
e
le

Pilot-projekter kræver en vis 
grad af refleksivitet og 
fleksibilitet – mulighed for at 
tilpasse løbende

Stor autonomi til de enkelte 
aktører ude i kommunerne –
skaber ejerskab hos de fleste af 
aktørerne

Større variation i den måde, 
implementeringen forløber og 
metoden bliver omsat

Sværere at lave forskning

Uklart definerede roller

Uklarhed om næste skridt –
fremtiden

Der er kontrol med, hvordan 
projektet/metoden omsættes i 
kommunerne – kvalitetssikring

Ensartethed og metodeintegritet 
er vigtigt for at holde evidensen

Sikrer legitimitet - bl.a. 
internationalt

Rigiditet.

Manglende ejerskab og 
indflydelse i kommunerne

Oplevelse af manglende respekt 
for kommunernes faglighed

Manglende rum for forskellighed



Implementeringens organisering: Organiseringen af PMT 
projektet i Danmark

� Hvilken model er valgt i implementeringen af PMT Danmark
� Implementeringen har været kendetegnet ved, at der ikke har været valgt 

en organisatorisk model eller implementeringsstrategi.

� Det er startet meget ”dansk” (ad hoc, kaotisk og bottom-up).
� Det er startet på initiativ fra forskellige kommuner. Senere har flere hørt om det, og er kommet 

til. Netværksbaseret som i åben-system modellen.

� Den model, det har udviklet sig til er blevet et mix mellem hierarkisk model 
og åben-system modellen:

� Terapeuterne har haft en stor grad af frihed og ansvar - særligt i forhold til den faglige 
dimension. De varetager mange funktioner, og skal ofte fungerer som ambassadører for 
metoden.

� Ledelsesniveauerne i de kommunale forvaltninger har derimod oplevet, at Styrelsen har haft en  
forholdsvis stram styring og kontrol.



Terapeuternes syn på
implementeringens organisering



Terapeuternes syn på implementeringens organisering

Terapeuternes syn på implementeringen af PMT i kommunen:

� Positiv proces med startproblemer, der dog er blevet forbedret.

� Intentionerne er rigtig gode, og alle involverede er meget engagerede.

� Terapeuterne har manglet en klarere plan for implementeringen.
� Man har famlet meget i starten og koordineringen mellem de forskellige niveauer har 

ikke været på plads.

� Tidsplanen opleves for ambitiøs.

Hvis man er så passionerede og ambitiøse som vi har været, så er vi nødt til at have ca. 100 i en 
forskningsgruppe. Og vi sidder kun 4 mennesker, der kan denne metode. Ambitionsniveauet har 
været vældigt højt og har været en udfordring.

� Der har fra nogen sider været modstand mod PMT metoden.

Der har været den der skepsis ’Er det nu en ny 
amerikansk metode?’, ’hundetræning’, ’måle og veje’.

� Terapeuterne oplever, at de har stået noget alene med at forsvare/forklare metoden i 
forhold til deres faglige bagland.



Terapeuternes syn på organiseringen af implementeringen

� Rollefordelingen har ikke været klar fra starten.
� Eksempelvis var nogle af terapeuterne ikke bevidste om, at de skulle undervise og være 

vejledere, da de gik ind til opgaven.

� Ingen klar fornemmelse af, hvor projektet bevæger sig hen, og hvad 
fremtidsudsigterne for det er. Det giver usikkerhed.

� Man mangler at få flow i visiteringen af familierne.
� Det strander hos sagsbehandlerne og familiegruppelederne, da der er for meget pres på det 

niveau – særlig i forbindelse med kommunesammenlægningen - til at de har overskud til at 
sætte sig ind i, hvad PMT er.

� Visiteringen kan være omfattende på grund af papirarbejdet i forbindelse med forskningen.

Rådgiverne har også travlt, de får ikke lavet 
papirarbejdet, der går nogle familier tabt. Der er 
nogle familier derude, det er jeg ikke i tvivl om.

Det er en proces, der har udviklet sig hele tiden. Der er 
ikke klarhed over hvor vi skal hen og hvad næste skridt 

er. Det er en diffus ting at være del af.



Terapeuternes syn på organiseringen af implementeringen

� Terapeuternes syn på forholdet mellem Styrelsen og 
kommunerne

� Terapeuterne efterspørger mere faglig styring.
� Det er godt med en central styring af projektet. Styringen må dog gerne være bedre funderet i 

forhold til det faglige.
� Der er et udbredt ønske om et fagligt center som Atferdssenteret i Norge, som man kan komme 

til med faglige problemstillinger.

� Terapeuterne har et ønske om en mere faglig stærk person i Styrelsen. Gerne en psykolog, som 
har en bredere teoretisk baggrund. Personen skal kunne være ambassadør og faglig garant for 
metoden og sikre at den ikke bliver udvandet. 

Jeg har savnet en der havde 
snoren og holdte den hele 

vejen igennem.
Det er super godt med den lokale forankring, men 
det skulle være koblet op i tættere samarbejde med 
den centrale beslutningsproces. Der skulle være en 
stærkere psykologforankring for at skabe et fagligt 
niveau. Og så skulle man have tænkt på at inddrage 
nogle, der har haft med evidensbaserede metoder at 
gøre – indenfor psykologien og den socialfaglige 

tradition eksempelvis.

Der er for mange kokke indover og 
interesser, Kolding, Styrelsen, CAST og 

så igen, at kommunerne ikke vil 
acceptere, at andre skal bestemme, 

hvad de skal. Jeg kan godt misunde den 
norske model, hvor det sidder i 

Atferdssentret.

Der skulle være en stærkere psykologforankring 
for at skabe et fagligt niveau



Terapeuternes syn på organiseringen af implementeringen

� Organiseringen er for sårbar:
� Dels fordi der er for få terapeuter at trække på.

� Dels fordi de er spredt ud over kommunerne.

� Dels pga. den manglende faglighed i Styrelsen.

Hele fundamentet står lidt svagt. Det 
næste er så, at det ligger ude i de 
forskellige kommuner, og det at det 
foregår i nogle decentrale enheder 

gør, at det ikke er så stærkt 
forankret

Der gøres utrolig meget godt 
arbejde rundt omkring, men 

der er ikke nogen sikkerhed for 
at det bliver videreført. Det 
gør konstellationen meget 
skrøbelig, og vi er meget 

sårbare i strukturen. Den der 
bane er ikke skabt på forhånd



Forvaltningsniveauets syn på
implementeringens organisering



Forvaltningsniveauets syn på implementeringens 
organisering

� Forvaltningsniveauets indtryk af implementeringen af PMT i 
kommunen

� Det har været tungt pga. en grundlæggende skepsis over for metoden –
særligt i forhold til sagsbehandlere:

� Man har famlet sig frem

� Meget af det har hvilet på terapeuternes skuldre:

� Det er særligt i forhold til visitationen til forskningen, det har haltet:
� Forvaltningsniveauet erkender, at sagsbehandlerne godt kunne have været bedre informeret 

om metoden fra begyndelsen. For eksempel har der i starten været flere kvalificerede familier, 
der ikke er blevet visiteret til PMT, fordi sagsbehandlerne ikke har været godt nok informeret.

Vi skal være 
overbeviste, før vi 
tror på noget.

Vi er nødt til at sælge PMT på erfaringer.

Terapeuterne har asfalteret, mens de har kørt –
indimellem må man tilbage og asfaltere lidt mere. 
Jeg ville gerne asfaltere for dem, men jeg har 

tænkt, det skal de altså gøre selv.



Forvaltningsniveauets syn på organiseringen af 
implementeringen

� Forvaltningsniveauets syn på forholdet mellem Styrelsen og 
kommunerne

� Der er et ønske om mere autonomi til kommunerne:

� Oplevelse af, at der i projektstyrelsen er manglende respekt for
kommunernes faglighed og indsigt:

Der skal være en mere lyttende og medbestemmende 
rolle til de kommuner, der skal være med til det her. 

Det skal ikke centraliseres så meget, men ud 
decentralt. Fordi det er her det foregår, og det er her 

det skal implementeres.

Man skal alliere sig meget 
mere med kommunerne, 

end man gør nu.Set fra min stol, så synes jeg 
ikke, man har været 

respektfuld nok – vi har brugt 
mange timer på det – mere 

end vi får godtgjort.
Hvis man vil have 
kommunerne med, 
så skal man være 
loyal over for dem.



Forvaltningsniveauets syn på organiseringen af 
implementeringen

� Der efterspørges mere faglighed i Styrelsen

� Det opleves som for sårbart, når det er spredt så tyndt ud. Ønske om, at 
man skulle have koncentreret sig om de oprindelige/første kommuner i 
projektperioden.

Fundamentet er med til at gøre, 
at det svajer – det er ikke 
funderet, så det kan tåle 

stormvejr. Det er ikke funderet til 
at gå ud og markedsføre 

metoden og det faglige indhold.

Styrelsen kunne have kompenseret 
for det ved at bruge os noget mere 
– hive os ind i følgegrupper og 

ansættelser.

I det danske projekt har man fokuseret alt for meget på at 
være driftsherre.

Så kunne man bedre komme til at stå på sine ben ved 
at sige her fungerer det, her har man de her resultater. 

Man kunne også få de der forskningsresultater på
banen og sagt, nu er vi ligesom klar. Og så gå ud og 
sige ”er der andre kommuner der vil være med?”. Få

nogle ind stille og roligt.



Implementeringens organisering: Opsummering af synet 
på organiseringen

� Opsummering af de centrale aktørers syn på
styringen/organiseringen:

� Terapeuterne efterspørger mere central styring. Der er særlig efterspørgsel 
efter en central faglig styring i stil med den som Atferdssenteret/ 
adfærdscenteret varetager i Norge.

� Forvaltningsniveauet oplever, at styringen er for centraliseret og autoritativ, 
og at der ikke bliver lyttet til dem trods deres indsigt i både PMT-metoden
og den kommunale virkelighed.

� Enighed om det faglige element, men forskelligt styringsbehov. 



Rollefordelingen



Rollefordelingen: Dobbeltroller

� Flere af de centrale aktører har dobbeltroller

� Fordele ved dobbeltrollerne:
� Det giver Styrelsen en nødvendig indsigt i metoden og de udfordringer, der 

er i udviklingen af konceptet.

� Det gør det muligt at få projektet til at hænge sammen med kun få
personer.

� Ulemper ved dobbeltrollerne
� Det bliver mudret for den enkelte og for de øvrige aktører.

� Det er oplevet som problematisk, at samme person er både i 
ledelsesgruppen og i terapeutgruppen.  

� Organisationen bliver sårbar,                                                           
idet det afhænger for meget af få personer.

Vi har skullet have mange kasketter på
– det har været et problem. Vi har 
været for få, og har derfor været en 

sårbar organisation fra starten



Rollefordelingen: Uklar rolledefinition

� Uklar rolledefinition i relation til projektet

� Det har ikke været klart fra begyndelsen, hvilke roller – særligt H1 
terapeuterne – skulle spille.

� Ambassadører.
� Uddannelsen af H2-terapeuter.

� Det har ikke været tydeligt nok, hvilke roller forskellige personer i 
kommunen skal spille i forhold til PMT.

� Eksempelvis at sagsbehandlerne skal spille en stor rolle i forhold til visitationen til 
forskningen.

� Manglende ejerskab på nogle niveauer.
� Det har været en barriere i implementeringen, at visse niveauer – eksempelvis 

sagsbehandlerne – ikke har været godt nok informeret om PMT og hvilken central 
rolle, de skulle spille.

Man indfører noget nyt i en forvaltning, der er presset i 
forvejen. At indføre sådan en ny størrelse i en forvaltning, 
der er presset – og ikke har været med til at bestemme, at 
de vil være med til det. Sådan er det med nye ting som 

bliver presset på udefra.
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Information



Information

� Informationsasymmetri
� Der er information på nogle niveauer, som ikke kommer på andre niveauer.
� Et grundvilkår, men det kan imødekommes forskelligt. 

� Mangel på information
� Terapeuterne skal spille mange roller, men informeres ikke altid om, hvor 

projektet bevæger sig hen og hvad fremtiden for projektet er.

� Usikkerhed om fremtiden for projektet skaber manglende engagement for 
nogle grupper.

� Manglende viden har på nogle niveauer ført til manglende incitament til 
handling.

� Nogle aktører føler sig dog grundigt og mere end tilstrækkeligt informeret.

Eksempelvis mangler vi information om, hvad der foregår med 
implementeringen af PMT i Danmark lige i øjeblikket. For der 
foregår rigtig mange ting, og der er rigtig store udfordringer. 

Og det har vi intet hørt om.
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Sammenfatning



Sammenfatning

� Implementeringens organisering: 

� Det er blevet et mix af central/hierarkisk styring og en åben-system model.

� Styrelsen holder i tøjlerne og det kommunale forvaltningsniveau oplever, at 
de ikke inddrages tilstrækkeligt – centralistiske styringselementer.

� Til gengæld er der uddelegeret meget fagligt ansvar til terapeuterne, som til 
gengæld savner en klarere plan og mere faglig støtte – elementer fra åben-
system modellen.

� Der er et tilsvarende mix af fordele og ulemper. Den næste slide viser de 
væsentligste fordele og ulemper dette har medført for PMT Danmark.



Sammenfatning af de vigtigste elementer

Åben system-modelHierarkisk model
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Næsten forudsætning for at det 
har kunne starte, da PMT 
Danmark startede bottom-up.

Stor autonomi terapeuterne –
skaber ejerskab.

Uklart definerede roller.

Uklarhed om næste skridt –
fremtiden.

- Kan have mindsket 
motivationen for visitering.

Styrelsen har kontrol med, om 
PMT metoden bliver omsat 
korrekt i kommunerne –
kvalitetssikring.

Ensartethed og metodeintegritet 
er vigtigt for at holde evidensen 
– for forskningen.

Manglende ejerskab og 
indflydelse fra kommunalt 
forvaltningsniveau.

Oplevelse af manglende respekt 
for kommunernes faglighed –
oplevelse af at man ikke har 
medtænk kommunernes 
forarbejde og viden om 
implementering af projekter i 
kommunal kontekst. 



Sammenfattende

� Har man sat sig mellem to stole?
� Enhver implementering løber ind i udfordringer og i denne har det været 

uundgåeligt, at der ville være et vist mix mellem to modeller:
� Måden PMT metoden er kommet til Danmark på er ”typisk dansk”. Det har været decentralt fra 

starten, og visse elementer er fortsat med at være decentrale.
� Der ligger i det, at det er en evidensbaseret, konceptstyret metode, at der skal være en vis 

ensartethed, så man kan sammenligne kommunerne imellem. Ensartethed kræver central 
styring, hvilket desuden har været et krav fra Norge.

� PMT er blevet implementeret i evalueringskommunerne, og der er stor 
opbakning til metoden fra terapeuter, forvaltningsledelse og politikere – det 
er et klart succeskriterium! 

� MEN: Processen kunne glide lettere, hvis der var (kommer) en klar 
implementeringsstrategi, der medtænker aktørperspektivet. 



3. Erfaringer med at bruge
evidens i kommunerne

Del II
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Kræfter der trækker og kræfter der skubber5



At bruge evidens



At bruge evidens

� Vores første oplæg så på implementeringsprocessen i sig selv. 
Det trak nogle forhold frem som det ville være relevant at se på
i forbindelse med de fleste implementeringsprocesser 

� Dette oplæg hæfter sig ved at det er en evidensbaseret metode 
der skal implementeres i kommunerne

� Her vil vi særligt se på de erfaringer som ledere, forvaltere og 
fagfolk har gjort med at bruge evidens i kommunen

� Hvad har det med andre ord betydet for implementeringen at 
metoden er evidensbaseret?
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Tre niveauer

� Brugen af evidens kan studeres på tre niveauer:
� Individuelt niveau: Den enkelte fagperson kan kontrollere egen praksis 

og den enkelte politiker kan kvalificere sit beslutningsgrundlag
� Organisatorisk niveau: Politiske, driftsmæssige og faglige arbejdsgange 

kan indrettes på at bruge evidens
� Rammebetingelser: Faglige miljøer, efteruddannelse, biblioteker, 

opbygning og bidrag til registre og databaser

� Vores undersøgelse retter sig mod det organisatoriske niveau



Den evidensbaserede organisation

� Hvad kendetegner den evidenbaserede organisation?
� Den evidensbaserede organisation søger at bringe politikere, praktikere og 

forskere sammen i et forpligtende samarbejde.
� Evidens foretrækkes frem for holdninger, idealer, traditioner, myter o.a. på

såvel det politiske, forvaltningsmæssige og faglige niveau
� Evidens er et helt system til sikring af at organisationen arbejder i 

overensstemmelse med den bedste tilgængelige viden



Evidenssystemet som model

Politik

ForskningPraksis



Hvordan griber evidenskonceptet
ind i kommunen?



PMT konceptets elementer

� Forskning
� Uddannelse
� Projektstyring



Forskning

� Dokumenteret viden om metodens effekter
� Den oprindelige forskning: USA og Norge
� Opfølgningsstudier i DK: CAST undersøger metodens effekt i en 

dansk sammenhæng og terapeuternes metodeintegritet.



Uddannelse

� Omfang: Halvandet års efteruddannelse
� Indhold: Undervisning, praktik og vejledning
� Sted: Atferdssenteret, Kolding pædagog seminarium
� Vedligeholdelse af kompetencer: Certificering, recertificering.



Projektstyring

� Styrelsen for Social Service
� Bindeled mellem Atferdssenteret, Seminariet i Kolding, 

forskningscenteret CAST og de deltagende kommuner
� Opgaver: Styring, koordinering og sikring af videndeling mellem 

deltagerne
� Udøvende myndighed: Håndhæver at deltagerne lever op til de 

videnskabelige krav.



Evidenskonceptets treenighed

� Uddannelsen:
� giver terapeuterne de nødvendige kompetencer til at udføre metoden efter 

forskrifterne

� Forskningen:
� kontrollerer at de ønskede effekter faktisk nås og kontrollerer at 

terapeuterne overholder metodeintegriteten

� Projektledelsen:
� sikrer at der drages de nødvendige konsekvenser af kontrollen i et samspil 

med kommunerne

� Tilsammen kan man tale om at uddannelse, forskning og 
projektledelse udgør et koncept til at sikre at der arbejdes på
basis af evidens



Indføring af evidenskonceptet i kommunen

FaglighedStyring

DriftAktørerne bruger 
evidenskonceptet

Uddannelse

LedelseKonceptet griber ind i 
organisationen

Forskning

Den kommunale 
kontekst

Evidenskonceptet
PMT-Danmark



De kommunale aktører

Vi har fundet det mest i overenstemmelse med den empiriske 
virkelighed i kommunerne at skelne mellem følgende aktører:

� Ledere: 
� Aktører med ledelsesopgaver (politiske og administrative)

� Forvaltere:
� Aktører med driftsopgaver (fx visitation)

� Fagfolk:
� Aktører med faglige opgaver (terapeuter)



Implikationer for ledelsen

� Ledere og fagfolk bringes tættere sammen: 
� Fra opstilling af målsætninger og økonomiske rammer til ledelse af 

den faglige arbejdsproces ved blandt andet at stille 
indholdsmæssige krav:

� Udpegning af områder til evidensbasering
� Indsamling af viden på disse områder
� Udvælgelse og præcisering af foretrukne metoder
� Sikring af at metoderne anvendes



Implikationer for ledelsen

� Politikere og forskere bringes tætter sammen:
� Nyt grundlag for politisk prioritering
� Nyt grundlag for at vurdere ideer før man for alvor sender penge 

efter dem. 
� Evidens kan bruges til at luge ud i eksisterende kostbar og måske 

virkningsløs praksis.
� Evidens kan modvirke modeluner 
� Nyt grundlag for dialog med interesseorganisationer



Implikationer for fagfolkene

� Ledere og forskere på fagfolkenes område:
� Evidens udgør en udfordring til professionernes autonomi. 
� Fagfolkene skal følge bestemte fremgangsmåder, når de benytter 

evidensbaserede metoder:
� Lade sig kvalitetskontrollere.
� Kigget over skulderen eller faglig dialog

� Fagfolkene skal arbejde efter fastlagte og velbeskrevne 
fremgangsmåder: 
� Arbejdet fremstår mere enkelt og mindre krævende
� Arbejdet kan løses af mindre kvalificerede medarbejdere

� Fokus flyttes fra udøveren af en given metode til metoden i sig 
selv:
� Ser bort fra betydningen af samspillet mellem den professionelle og 

brugeren (den terapeutiske alliance).



Implikationer for forvaltere

� Forvaltere på fagfolkenes område:
� Forskning indebærer blandt andet at forvalterne træder ind på

fagfolkenes traditionelle område med at vælge 
behandlingsmetode

� Forskning flytter autoritet fra fagfolk til forvaltere
� Deres arbejdsopgaver påvirkes i og med de skal visitere på en 

ny måde for at imødekomme kravene til forskning i metodens 
effekt (merarbejde)



De kommunale aktørers erfaringer
med at bruge evidenskonceptet



Hvad fremhæves som fordele ved at bruge evidens?

Metoden giver mulighed 
for feed-back på egen 
faglig indsats gennem 
video observation

Metoden bliver ikke 
udvandet pga systemet til 
sikring af 
metodeintegritet.

Evidensen styrker 
udførelsen af terapien

Terapeuterne oplever 
hurtige forandringer hos 
brugerne.

PMT er meget konkret. 
Det har de tunge familier 
behov for

Der er behov for en vifte 
af tilbud til at 
imødekomme borgernes 
forskellige behov

En ser også PMT som en 
mulighed for at sætte 
gang i en faglig 
kulturforandring: fra en 
orientering mod hvad 
klienten selv synes til 
større faglig autoritet 
funderet i viden om 
effekter af bestemte 
metoder

Evidens er et godt 
redskab til at sikre, at 
kommunen ikke bruger 
penge på noget, der ikke 
virker 

Evidens er et svar på
borgernes stigende krav 
om service

Evidens er et muligt 
alternativ til dyre 
eksisterende indsatser fx 
anbringelser

FagfolkForvaltereLedere



Hvad fremhæves som ulemper ved at bruge evidens?

At blive kvalitetsvurderet
Opleves ikke som et 
principielt problem

At følge en fast procedure
Oplever det ikke som en 
indskrænkning af 
metodefriheden
Ikke bange for at 
funktionen overtages af 
mindre kvalificerede 
medarbejder

Fokus på metoden frem 
for på udøveren

Der er stor 
opmærksomhed på
udøvelsen i PMT 
systemet. Det trænes på
efteruddannelsen og 
vurderes i supervisionen

Ekstraarbejde 
PMT er skrøbeligt 
forankret

Spredningspolitikken 
fører til at behandlingen 
står og falder med få
terapeuter

Skepsis blandt ikke PMT 
uddannede

Fagfolkene har selv 
skullet vende 
stemningen med gode 
resultater

Klienternes indstilling til 
PMT

Borgerne skal være 
positive for at 
serviceydelsen kan 
leveres

Tilbageholdne overfor at 
blande sig i metodevalg

Savner effekt i relation til 
pris

PMT behandlingen 
diskuteres i relation til 
anbringelser som er dyrt
PMT skal hvile i sig selv 
for at blive gjort 
permanent = effekt 
relateres i praksis til pris

Leverandørerne belønnes 
ikke for evidens
Svært at styre 
efteruddannelse
Forskning er tung
Svært at sige nej til 
evidens

FagfolkForvaltereLedere



Hvad fremhæves som ulemper (fortsat)

Manglende anerkendelse 
af metoden i 
terapeuternes bagland

De oplever at de har 
skullet overbevise om 
metodens legitimitet fra 
en vanskelig position
Det er ikke PMT 
terapeuterne der frygter 
for metodefriheden. Det 
er deres kollegaer

Få personer til at sikre 
faglig forankring i 
Danmark

Belastet af at mange 
opgaver er koncentreret 
på få personer
H1 terapeuter skal: give 
terapi, undervise, 
vejlede H2 terapeuter, 
bidrage til forskning

Fagfolk



Bagvedliggende logikker
og evidensopfattelser



� I den sidste del af dette oplæg vil vi give et bud på hvorfor 
fagfolkene, forvalterne og lederne oplever PMT Danmark 
forskelligt på en lang række punkter. 

� Vi vil forsøge at indkredse hvad det er for forståelsesrammer de 
tre indgange til at arbejde med evidens indgår i. 

� Hvad er med andre ord konteksten for de forskellige 
motivationer og problemopfattelser som vi har beskrevet 
ovenfor? 

� Et indblik i hvordan de andre parter i evidenssystemet ser på
brugen af evidens mener vi vil kunne give et godt 
udgangspunkt for den videre diskussion om implementeringen 
af PMT Danmark ude i kommunerne.



Tre indgange til at bruge evidens

� Accountability
� Innovation
� Ontology



Accountability

� Med accountability menes der at være ansvarlig for en given 
handling og at kunne drages til regnskab for en given handling

� Der kan skelnes mellem forskellige former for accountability: 
politisk accountability; administrativ accountability; juridisk
accountability; professionel accountability; markeds
accountability

� Hertil kan føjes en fjerde form for accountability nemlig 
evidens, hvor politikere og andre aktører i evidenssystemet 
forpligter sig til at levere ydelser med den bedste evidens. 
Evidens er borgernes garanti for at den offentlige sektor leverer 
de bedste ydelser og dermed forvalter de offentlige finanser 
ansvarligt



Innovation

� Innovation omfatter både produkt- og procesudvikling. En 
definition af innovation, der kan rumme begge dele, kan ifølge 
Wikipedia lyde sådan her: aktiviteter, som på grundlag af ny 
viden, udvikler nye muligheder, der ved udnyttelsen genererer 
en merværdi

� Betragtet i et innovationsperspektiv er det, der er interessant 
ved evidens, ikke den videnskabelige viden i sig selv (selv om 
det er betryggende at vide, at en given metode har en god 
effekt). Det er derimod hvordan den videnskabelige viden kan 
bidrage til at udvikle en arbejdsproces, en praksis og i sidste 
ende professionen.



Ontologi

� Ontology er studiet af det der findes eller det som eksisterer
� Spørgsmålet om ontology er helt central i forbindelse med 

evidens, fordi interessen for evidens handler om at be- eller 
afkræfte at en sammenhæng mellem en given indsats og dens 
effekter eksisterer



Ledelsens perspektiv på evidens

� Accountability (placering af ansvar):
� Lederne er orienteret mod det politiske system og mod 

borgerne som vælgere
� Ledelsen står til ansvar overfor borgerne, hvis skattekroner de 

forvalter og som de skal levere en service til
� Evidens sætter ledelsen i stand til at dokumentere at den indsats de har sat 

i gang virker

� Ledelsen ønsker sikkerhed for at den ydelse de bestiller bliver 
leveret af serviceproducenterne
� Evidens kan give dem sikkerhed for der opnås en effekt af den indsats de 

bestiller



Hvad følger af ledelsens perspektiv?

� Lederne er påpasselige med at intervenere i fagfolkenes 
metodefrihed (hvilket konceptet ellers lægger op til)

� Det kan handle om at lederne ikke ønsker evidens på
bekostning af en klar ansvarsfordeling

� Ex. Bestiller/udfører modellen:
� Fordelen ved modellen er at den tydeliggør rolle- og dermed 

ansvarsfordelingen mellem forvaltning og behandlingssteder
� Kan denne klare ansvarsfordeling forenes med 

evidenskonceptets krav om at lederne skal indgå i de faglige 
arbejdsprocesser?

� Accountability tilgangen til evidens afspejler sig også i ledernes 
ønske til forskerne om at levere viden om hvorvidt en given 
økonomisk satsning på PMT giver bedre resultater end hvis 
pengene blev placeret på anden indsats fx anbringelse. 



Forvalternes perspektiv på evidens

� Accountability (forsyningssikkerhed):
� De er nødt til at forholde sig både op og ned i 

forvaltningssystemet for at kunne løse deres opgave med at 
sikre at serviceydelsen bliver produceret og leveret. Det 
forudsætter at alle led i produktionskæden fungerer optimalt, 
og at der ikke er grus i maskineriet. 

� Forvalterne efterspørger accountability når de visitere til en 
behandling, fordi det er vigtigt at vide at borgerens problem 
bliver løst (bedst muligt)

� Herudover er forvalterne glade for at varesortimentet bliver 
udvidet. De taler om at de med PMT har fået en bredere vifte

� Forvalterne har ansvar for driften. De er grundlæggende 
optaget af produktionsapparatets opretholdelse



Hvad følger af forvalternes perspektiv?

� De ønsker at PMT skal forankres i stærke faglige centre, som 
ikke er sårbare overfor at enkelte terapeuter bliver syge, skifter 
job og skal lånes ud til opgaver i PMT Danmark

� De ønsker at eliminere barrierer for produktionen af 
velfærdsydelsen fx:
� Modstand i terapeuternes faglige bagland, som gør det konfliktfyldt for dem 

at praktisere. 
� Manglende efterspørgsel pga at klienterne er utrygge ved metoden eller 

behandlingsstedet. 
� Sagsbehandlere der er uvillige til at påtage sig ekstraarbejde. 
� Uklar opgavefordeling.



Fagfolkenes perspektiv på evidens

� Innovation:
� Terapeuterne er overvejende orienteret mod fagligheden og

brugerne. De diskuterer først og fremmest metoden i relation til 
den måde den styrker deres faglighed og deres evne til at 
hjælpe klienterne

� Det er samtidig netop problemer med at implementere metoden 
i en faglig kontekst, der bekymrer dem mest

� Fagfolkene foretrækker at se evidens som et middel til 
innovation

� Evidens tænkes som et redskab til løbende at udvikle metoden 
og brugen af metoden i praksis. Brugen af evidens styrker 
deres faglighed og sætter dem bedre i stand til at hjælpe 
klienterne



Hvad følger af fagfolkenes perspektiv?

� Videoovervågning og anden dokumentation opfattes som en 
mulighed for at få feedback på deres faglighed

� Fagfolkene ønsker at supervision, kvalitetssikring og 
certificering udgår fra et miljø som fagfolkene har tillid til

� Fagfolkene ønsker at kræfterne koncentreres i få centre frem 
for at blive spredt for tyndt ud over mange kommuner. Det vil 
lette opgaven med at tilgodese såvel undervisning, supervision 
som behandling af egne PMT familier.

� Fagfolkene ønsker først og fremmest en faglig forankring af 
metoden i en institution, der har legitimitet i 
socialarbejdermiljøet



Tre forskellige evidensopfattelser

� Ledernes vidensbehov: 
� Lederne ønske at forskerne skal levere viden om hvorvidt en given 

økonomisk satsning på PMT giver bedre resultater end hvis pengene blev 
placeret på anden indsats fx anbringelse

� For at kunne prioriterer mellem forskellige indsatser har ledelsen brug for at 
viden om effekt sættes i relation til omkostningen

� Forvalternes vidensbehov: 
� Forvalterne ønsker at forskerne skal levere viden om hvem og hvad de 

forskellige behandlingstilbud er gode til
� Evidens skal give en præcis varedeklaration så sagsbehandlerne kan 

matche borgernes behov med den rigtige behandling

� Fagfolkenes vidensbehov:
� Fagfolkene ønsker viden der sætter dem i stand til at gennemføre en god 

og stadig bedre praksis
� Viden om hvordan behandlingsforløbet løbende kan forbedres



Kræfter der trækker
og kræfter der skubber



Kræfter der trækker og kræfter der skubber

� Lad os vende tilbage til udgangspunktet, hvor vi 
karakteriserede den evidensbaserede organisation ved at den 
bringer politikere, praktikere og forskere sammen i et system 
hvor evidens foretrækkes frem for holdninger, idealer, 
traditioner, myter o.a. 

� På baggrund af vores analyse kan vi se at der ikke kun er 
kræfter, der trækker politikere, praktikere og forskere mod 
hinanden i evidenssystemet, men også kræfter der skubber 
dem væk fra hinanden



Evidenssystemets dynamiske kræfter

Politik

ForskningPraksis

Accounta-
bility

Innova-
tion

Ontologi

evidens



Kræfter der trækker og kræfter der skubber (model)

Mangler stærkt fagligt 
miljø, der kan:

omsætte forskning til 
professionsviden

stå for kvalitets 
sikring

være faglig autoritet 
ift. baglandet

Ekstra arbejde

Skrøbeligt forankret

Skepsis blandt ikke 
PMT udd.

Brugerne skal være 
positive

Evidens fører til uklar 
ansvarsfordeling

Mangler effekt i 
forhold til pris

Forskning er tung

Svært at sige nej til 
evidens

Kræfter der 
skubber

Tilbud til en ny 
målgruppe

Mulighed for at lære

Tillid til metoden

Metoden er konkret

Tilbud til en ny 
målgruppe vi ikke 
tidligere fik fat i

Tilfører faglig 
autoritet til 
kommunen

Sætte ting i gang der 
virker

Styre borgernes 
efterspørgsel

Alternativ til dyrere 
foranstaltninger

Kræfter der 
trækker

FagfolkForvaltereLedere



Risikoscenarium for ledere

� Hvad vil der ske hvis ikke evidenssystemet kan imødekomme 
ledernes behov for accountability?
� Så vil de måske med tiden blive mindre interesserede i evidens
� Man kan forestille sig at de på længe sigt ikke vil føle sig motiveret til at 

opretholde en lige så tæt relation mellem viden og politik som 
evidensbevægelsen lægger op til

� I stedet for at lade politikken lede af de metoder der er evidens for, så vil 
de måske nøjes med at lade sig informere af den eksisterende viden om 
forskellige metoders virkninger

� Politikken vil måske i højere grad komme til at basere sig på økonomiske 
betragtninger (kroner og øre) og politiske holdninger, mens kvaliteten af 
indsatsen vil risikere at blive frakoblet.



Risikoscenarium for forvaltere

� Hvad vil der kunne ske hvis evidenssystemet ikke 
imødekommer forvalternes behov om at understøtte den 
kommunale drift?
� Man kan forestille sig at forvalterne vil orientere sig mod metoder der glider 

lettere gennem systemet
� Man kan frygte at det vil blive uinteressant at bidrage til forskning, fordi 

sagsbehandlerne ikke umiddelbart kan se nogen mening i det og fordi det 
er mindre arbejdskrævende at visitere til andre typer af behandling

� Hvis forskningen frakobles PMT behandlingen vil der være en tilbøjelighed 
til at forstærke tendensen til ”viftetænkning” som indebærer at den ene 
behandlingsform principielt er lige så god som den anden uanset om kun 
den ene er evidensbaseret.



Risikoscenarium for fagfolk

� Hvad vil der ske hvis ikke evidenssystemet imødekommer 
terapeuternes behov?
� Det vil sandsynligvis være svært for terapeuterne at opnå faglig legitimitet i 

professionen
� Det vil i så fald være op til terapeuterne at levere gode resultater, som kan 

overbevise deres faglige bagland om metodens relevans
� Man kunne forestille sig at de på sigt ikke finder det umagen værd at 

bidrage til uddannelsen af de kommende generationer af PMT terapeuter
� Derudover kan man forvente at socialarbejdermiljøet vil bevare sin 

evidensskepsis i længere tid
� Metodeintegriteten vil over tid falde, hvis der ikke findes et alternativ med 

stor faglig legitimitet som Atferdssenteret



4. Workshops 
med gruppearbejde 



Workshop 1: Gruppefordeling efter faglig funktion

Mette Birk-Olsen, Forskningsleder, CAST
Charlotte Horsted, CAST

4

Bo F. Sørensen, H1 terapeut
Mette Havskov Jensen, H2 terapeut
Lone Clausen, H2 terapeut
Gert Lykke, H2 terapeut

3

Tove Hansen, H1 terapeut
Jesper Rousing, H2 terapeut
Mark Self, H2 terapeut
Bente Petersen, H2 terapeut

2

Jan Krogh, Team-leder
Bodil Bonde Hansen, Daglig leder af familiekonsulentgruppen
Tove Berg, Visitator

1

DeltagereGruppe



Workshop 2: Gruppefordeling efter kommune

Mette Birk-Olsen, Forskningsleder, CAST
Charlotte Horsted, CAST
Bianca Albers, PMT projektleder, Servicestyrelsen

4

Bente Petersen, H2 terapeut
Gert Lykke, H2 terapeut
Jan Krogh, Team-leder
Bodil Bonde Hansen, Daglig leder af familiekonsulentgruppen

3

Bo F. Sørensen, H1 terapeut
Jesper Rousing, H2 terapeut
Lone Clausen, H2 terapeut
Mark Self, H2 terapeut
Tove Berg, Visitator

2

Tove Hansen, H1 terapeut
Mette Havskov Jensen, H2 terapeut

1

DeltagereGruppe



Workshop 1: Spørgsmål til funktionsgrupper

Hvad har I brug for som faggruppe for en god proces 
fremover?

� Hvilke udfordringer står I overfor i dag?
� Hvad kan I selv gøre i jeres faggruppe for at imødekomme 

dem?
� Hvad har I brug for fra Servicestyrelsen?
� Hvad har I brug for fra de andre faglige niveauer i jeres 

kommune?

I må meget gerne tage udgangspunkt i de problematikker, vi har 
fremhævet i oplæggene. Men I er også velkomne til at 
inddragede øvrige problematikker, I oplever.



Workshop 1: Spørgsmål til CAST

Hvad har I fra forskningsmæssig side brug for, for en 
god proces fremover?

� Hvilke udfordringer står I overfor i dag?
� Hvad kan I selv gøre for at imødekomme dem?
� Hvad har I brug for fra Servicestyrelsen?
� Hvad har I brug for fra de forskellige niveauer i PMT-

kommunerne?

I må meget gerne tage udgangspunkt i de problematikker, vi har 
fremhævet i oplæggene. Men I er også velkomne til at inddrage 
de øvrige problematikker, I oplever.



Workshop 2: Spørgsmål til Kommuner

En repræsentant fra hver faggruppe præsenterer for 
resten af gruppen de væsentligste resultater af 
diskussionen i jeres funktionsgruppe.

� Hvad var de tre væsentligste behov?
� Hvad kan I i kommunen gøre for at imødekomme disse behov?
� Hvad har I brug for fra Servicestyrelsen for at i mødekomme 

disse behov?
� Hvor langt synes I, at I er med at etablere en evidensbaseret 

organisation i jeres kommune? 



Workshop 2: CAST og Styrelse

� Hvad er gået godt i PMT Danmark? 
- sammenlign herunder med andre evidensbaserede 
indsatser

� Skal der ændres noget fremover i PMT Danmark?

� Hvad kan man lære af PMT Danmark til andre fremtidige 
evidensprojekter?

� Hvordan kan man forbedre evidenskonceptet både i forhold til 
PMT Danmark og andre fremtidige evidensbaserede projekter?



Referater af Workshops
- se bilag 



5. Konklusioner 
og afsluttende perspektiver



Konklusioner

� Evalueringen har opsummerende om de centrale aktørers syn 
på styringen/organiseringen vist at der nogle dilemmaer:

� Terapeuterne efterspørger mere central styring. Der er særlig efterspørgsel 
efter en central faglig styring i stil med den som Atferdssenteret/ 
adfærdscenteret varetager i Norge.

� Forvaltningsniveauet oplever, at styringen er for centraliseret og autoritativ, 
og at der ikke bliver lyttet til dem trods deres indsigt i både PMT-metoden
og den kommunale virkelighed.

� Enighed om det faglige element, men forskelligt styringsbehov



Konklusion - fortsat

� For såvel PMT Danmark som fremtidige lignende projekter viser 
evalueringen at det vil være en fordel at lave en klar 
implementeringsstrategi, der bygger på en organisering, der 
medtænker aktørperspektivet. (Såvel mellem styrelsen og 
kommunerne som internt i kommunerne).
� Det er vigtigt, at de inddragede aktører ved, hvilken retning projektet går.

� Det er vigtigt, at der tages højde for, at forskellige aktører reagerer 
forskelligt på central styring, og har brug for forskellig grad af støtte/frihed.

� Medtænk roller i implementeringsstrategien. 
� Det skal være klart, hvilken rolle en person tager på sig.
� Overvej om fordelene opvejer ulemperne ved dobbeltroller. 

� Sørg for at give de relevante personer de informationer, der er relevante for 
deres rolle.

� Kommunerne skal sørge for at inddrage sagsbehandlerniveauet mere –
meget af modstanden skyldes fordomme.



Konklusioner - fortsat 

Evalueringen har opsummerende vedr. arbejdet med evidens, at 
der er forskelle hos aktørerne som indebærer nogle muligheder 
men også nogle dilemmaer

� Aktørerne bruger begrebet evidens forskelligt

� Aktørerne har brug for forskellige former for viden for at kvalificere deres 
arbejde med den evidensbaserede metode

� Aktørernes interesser i arbejdet med den evidensbaserede metode 
afhænger af en samlet udviklingsstrategi  



Afsluttende perspektiver

Evalueringsopgaven har sat fokus på implementeringsprocessen 
ud fra det overordnede værdigrundlag et ”inddragende 
aktørperspektiv”

Udfordringen bliver nu og i fremtiden at finde måder og rammer 
for at arbejde med de tre aspekter som knytter sig til 
aktørperspektivet dvs at finde veje i ’koblingen’ mellem top-
down og bottom-up i styring af projektet 

Evalueringen har bragt nogle dilemmaer og problemstillinger frem
som giver anledning til at arbejde videre med

”ejerskab”
”mening”
”organisation”



Videre perspektiver

� Henvendelse for mere information kan ske til 

� Bente Jensen, Learning Lab Denmark, email: bj@dpu.dk
� Jesper Olesen, Learning Lab Denmark, email: jeo@dpu.dk


