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Om behandlingsbeslut och riktlinjer inom barn- och ungdomspsykiatri 
 

Charlotta Engvall och Malin Öberg 

 
 

Studien syftade till att undersöka vad klinisk personal inom en barn- och ungdomspsykiatrisk 
mottagning upplever ligger till grund för de behandlingsbeslut de fattar samt deras attityder till och 
erfarenheter av riktlinjer. Behandlingsbeslut inom barn- och ungdomspsykiatrin är en komplex 
process som kan leda till att patienter erbjuds omotiverat varierande vård. För att minska den 
risken har evidensbaserade riktlinjer skapats. Dock finns en klyfta mellan det som vetenskapligt 
visat sig vara effektiva behandlingsmetoder och det som används i den kliniska praktiken. Ett sätt 
att förstå och potentiellt minska klyftan är att undersöka attityder och förhållningssätt till 
evidensbaserade riktlinjer hos klinisk personal i vården. I denna studie analyserades sex 
semistrukturerade intervjuer med tematisk analys utifrån induktiv ansats. Respondentgruppen 
bestod av två psykologer, två läkare samt två kuratorer. Resultatet visade att respondenterna litade 
på sin kliniska erfarenhet i stor utsträckning och att användandet av konkreta kunskapskällor, så 
som riktlinjer varierade. Positiva attityder uttrycktes gentemot riktlinjernas syfte, medan 
begränsningar framkom gällande tillämpningen av riktlinjer. Det uttrycktes även att 
implementeringen av riktlinjer i organisationen hade brister. Resultatet går i linje med tidigare 
studier som visat att implementering och tillämpning av riktlinjer möter hinder. 

 
The aim of this study was to explore what clinical staff at a child- and adolescent psychiatric clinic 
perceive is the basis for their clinical decision-making and also the clinical staffs’ attitudes and 
experiences concerning clinical practice guidelines. Clinical decisions in child and adolescent 
psychiatry are a complex process that can lead to unmotivated differences in treatment praxis. To 
reduce this risk, evidence-based guidelines have been developed and introduced in child-
psychiatry. However, there is a gap between what is scientifically proven to be effective methods of 
treatment and what’s used in the clinical practice. One way to understand and potentially reduce 
the gap is to examine the attitudes and approaches to evidence-based guidelines of the clinical 
professionals in health care. In this study six semi-structured interviews were analyzed with a 
thematic analysis based on inductive approach. The respondents were two psychologists, two 
physicians and two welfare officers. The results showed that the respondents relied on their clinical 
experience to a large extent and that the use of clinical practice guidelines was limited. Positive 
attitudes were expressed towards the aim and purpose of the guidelines, while constraints 
emerged concerning the application of the guidelines in clinical settings. The respondents also 
expressed that the implementation of the guidelines in the organization was lacking. The result 
mainly support with previous studies that have shown that the implementation and application of 
clinical practice guidelines often face barriers in the clinical setting. 

 
 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har under 2000-talet ökat och statistiken 
indikerar en fortsatt ökning (Socialstyrelsen, 2013; Folkhälsomyndigheten, 2016). 
Psykisk ohälsa är ett utbrett problem som kan ge långtgående konsekvenser för 
barn och ungdomars utveckling och vardagliga fungerande (Boman, Jonsson, 
Päären, von Knorring, Olsson & von Knorring, 2010). Det är därför viktigt att 
identifiera psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i ett tidigt skede då en tidigt 
ställd diagnos och påbörjad behandling kan förhindra att tillståndet blir långvarigt 
och därmed orsakar stort lidande (Socialstyrelsen, 2013). Barn- och 
ungdomspsykiatri är en relativt ny vetenskap, som är under ständig utveckling. 
Fältet har successivt växt fram under 1900-talet, vilket har medfört att det först på 
senare tid har tillkommit evidens som utvärderar och summerar effekter av barn- 
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och ungdomspsykiatriska behandlingsmetoder (Hoagwood, Burns, Kiser, 
Ringeisen, Schoenwald, 2001).  
 

Den svenska hälso- och sjukvårdens mål är att hela befolkningen ska ges möjlighet 
till god hälsa och vård på lika villkor (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). 
Evidensbaserade metoder har fått allt större betydelse inom hälso- och sjukvården 
(Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 1996) och förespråkandet av en 
evidensbaserad praktik är ett sätt att se till att den vård som erbjuds är jämlik, 
effektiv och av god kvalitet (Socialstyrelsen, 2010). 
 

Begreppet evidensbaserad metod eller evidensbaserad praktik är sprunget ur 
begreppet evidensbaserad medicin. Evidensbaserad medicin syftar till att tona ner 
betydelsen av intuition och osystematisk klinisk erfarenhet som tillräcklig grund 
för kliniskt beslutsfattande. Istället betonas vikten av att granska klinisk forskning 
och dess evidens (Nilsen, 2014). Att arbeta evidensbaserat innebär att bästa 
tillgängliga vetenskapliga evidens ska ligga till grund för beslut och handlingar 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Evidensbaserad praktik ska baseras på tre 
källor: vetenskaplig evidens, professionell bedömning samt patientens behov och 
värderingar (Sackett, Richardson, Rosenberg & Haynes, 1997). Det krävs därför att 
klinisk personal håller sig uppdaterade och genomför omfattande 
litteratursökningar och utvärderar evidensen för olika behandlingsmetoder 
(Nilsen, 2014). För att underlätta denna process sammanställs forskningsresultat i 
kunskapsöversikter och riktlinjer (Sackett, et al., 1997). Kliniska riktlinjer har 
etablerats som ett verktyg för att omsätta evidensbaserad kunskap i den kliniska 
praktiken (Francke, Smit, de Veer & Mistiaen, 2008). I Sverige har Socialstyrelsen 
utformat nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården sedan början av 2000-talet 
(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015). Att nationella riktlinjer finns 
tillgängliga är dock ingen garanti för att de sedan används i den kliniska praktiken 
(Francke et al., 2008). 
 
Behandlingsbeslut inom psykiatri 
Inom hälso- och sjukvården fattas dagligen ett stort antal beslut om vård och 
behandling. För välgrundade beslut förutsätts att den kliniska personalen har 
kunskap om behandlingsmetodernas effekter, risker, fördelar och nackdelar. Det 
krävs även ett professionellt förhållningssa tt fo r att omsa tta kunskapen i praktiken 
 M ndigheten fo r va rd- och omsorgsanalys, 2015). Samtidigt måste den kliniska 
personalen, allt eftersom ny forskning tillkommer, anpassa sig till ny information 
och implementera nya metoder och tankesätt (Galanter & Patel, 2005). 

Begreppet behandling kan förknippas med botningsbara sjukdomstillstånd. Inom 
psykiatrin kan behandlingsmetoder sällan eller aldrig riktas mot avgränsade 
sjukdomstillstånd som förväntas leda till bot i sedvanlig medicinsk bemärkelse. 
Detta då tillstånden ofta är mer eller mindre tillfälliga störningar i normala 
reaktionsmönster och psykisk balans. Detta medför att begreppet behandling får 
en annan innebörd inom psykiatrin än inom den somatiska vården (Gillberg, 
Råstam & Fernell, 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schoenwald%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11533391
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Bedömningar och behandlingsbeslut inom psykiatrin är en komplex process som 
sker via olika kombinationer av erfarenhet, intuition, utbildning och vetenskaplig 
evidens (Bhugra, Easter, Mallaris & Gupta, 2011; Wells, 2015). Baker, McFall och 
Shoham (2009) hävdar att evidens ska utgöra basen för kliniska bedömningar, då 
det finns risker med att basera behandlingsbeslut på intuition och klinisk 
erfarenhet. Stewart och Chambless (2007) betonar istället klinisk erfarenhet som 
en avgörande faktor gällande behandlingsbeslut. American Psychological 
Association (2006) menar att evidensbaserad praktik ska innefatta bästa 
tillgängliga evidens, klinisk erfarenhet och kunskap om patienten. Dock är det upp 
till den kliniska personalen att integrera dessa faktorer i sina behandlingsbeslut. 

Icke kontrollerbara faktorer som tidspress och bristande resurser influerar även 
de behandlingsbeslut som tas (Bhugra et al., 2011).  Utifrån detta är klinisk 
personal ofta tvingade att göra bedömningar och fatta behandlings- och 
diagnostikbeslut under stressiga omständigheter, med ofullständig information 
och utifrån oklar psykopatologi. Detta kan leda till felbedömningar och 
felbehandlingar av patienter (Galanter & Patel, 2005). I Sverige förekommer lokala 
skillnader gällande kliniska bedömningar. Behandlingar som erbjuds till 70 % av 
patientgruppen i en stad kan exempelvis erbjudas till endast till 10 % av 
patientgruppen i en annan stad (Bohlin, 2011). Detta visar hur variation gällande 
kliniska bedömningar kan leda till varierande vård, vilket även framkom i en 
nationell granskning av barn- och ungdomspsykiatrin från år 2009. Vårdkvaliteten 
uppvisade brister och uppfyllde inte hälso- och sjukvårdens mål om god hälsa och 
vård på lika villkor för hela befolkningen (Socialstyrelsen, 2009). Till följd av 
granskningen presenterades år 2010 de första evidensbaserade nationella 
riktlinjerna för depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar som ett 
steg i riktning mot att minska vårdens variation gällande behandlingsutbud samt 
öka vårdkvaliteten (Socialstyrelsen, 2010). 

Riktlinjer inom barn- och ungdomspsykiatrin 
I Sverige är det Socialstyrelsen som utarbetar nationella riktlinjer för hälso- och 
sjukvård. Den kunskap som ligger till grund för de nationella riktlinjerna har 
sammanställts av Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015). Syftet är att hälso- 
och sjukvården ska arbeta evidensbaserat samt erhålla stöd för prioritering av 
åtgärder (Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen definierar syftet med nationella 
riktlinjer på följande sätt: 
 

Nationella riktlinjer är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna 
ska fördelas inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Målet med 
riktlinjerna är att bidra till att patienter och klienter får en god vård och 
socialtjänst. [ …] Nationella riktlinjer är ett stöd för beslutsfattarna så att de 
kan fördela resurserna efter befolkningens behov och så att de gör största 
möjliga n tta. […] Riktlinjerna, som är framtagna utifrån aktuell forskning 
och beprövad erfarenhet, visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder. 
Därmed vill Socialstyrelsen bidra till att stärka människors möjlighet att få 
jämlik och god vård och socialtjänst (Socialstyrelsen, u.å).  
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Kommuner och landsting är självständiga enligt Kommunallagen och nationella 
riktlinjer är därför inte obligatoriska att följa (Kommunallagen, 1991:900). De 

nationella riktlinjerna är utformade på gruppnivå och är därför inte bindande kring 
enskilda patienter (Socialstyrelsen, u.å). De nationella riktlinjerna är 
huvudsakligen ett stöd för beslutsfattare, såsom verksamhetschefer. Dessa 
beslutsfattare kan i sin tur använda de nationella riktlinjerna i prioriteringsarbete 
och som underlag för beslut gällande lokala riktlinjer. Lokala riktlinjer kan sedan 
användas av klinisk personal som stöd för att kunna verka i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet i den kliniska praktiken. Nationella riktlinjer 
bör med andra ord på ett systematiskt sätt omsättas till ett kunskapsunderlag för 
behandlingsinnehåll och arbetsprocess. Inom många organisationer finns dock 
brister i denna omsättning (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015). 
 

Förutom Socialstyrelsen finns även andra aktörer som presenterar 
evidensbaserade kunskapsöversikter. Exempel på andra behandlingsriktlinjer och 
rekommendationer är nationella, skandinaviska och europeiska vårdprogram, 
rekommendationer från Läkemedelsverket samt riktlinjer från yrkesföreningar. 
Inom vårdgivande organisationer råder ibland viss förvirring kring vilka de 
nationella riktlinjerna är och vad de avser. Klinisk personal kan ha svårt att 
urskilja nationella riktlinjer från andra kunskapsöversikter (Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys, 2015). 
 
Implementering av evidensbaserade metoder och riktlinjer 
Ett känt problem är klyftan mellan det som vetenskapligt visat sig vara effektiv  
behandling och det som faktiskt tillhandahålls och används inom hälso- och 
sjukvården generellt och inom psykiatrisk vård specifikt (Bernfeld, Farrington & 
Leschied, 2001; Bhattacharyya, Reeves & Zwarenstein, 2009). Det finns ett allt 
större urval av evidensbaserade behandlingsmetoder, men det finns lite kunskap 
kring i vilken utsträckning sådana behandlingar faktiskt används eller är 
tillräckligt implementerade i organisationerna (Bernfeld, et al., 2001).  
 

Studier har visat att följsamheten till behandlingsmetoder kan vara låg trots stark 
evidens (Bhattacharyya et al., 2009). Socialstyrelsens utvärderingar visar 
exempelvis att det finns brister i följsamheten till de nationella riktlinjerna 
(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015). Att inte följa riktlinjer kan i 
förlängningen leda till att patienter erbjuds ineffektiv eller till och med skadlig 
behandling (Grol & Grimshaw, 2003). Ett sätt att minska klyftan mellan 
evidensbaserade behandlingsmetoder och dess användande inom vården är att 
studera implementeringen av dem (Proctor, Landsverk, Aarons, Chambers, Glisson 
& Mittman, 2008). 
 

För att förstå och förklara faktorer som påverkar implementeringsutfall kan 
flertalet olika ramverk användas. Syftet med dessa är att förstå vad som kan hindra 
och främja en implementeringsprocess (Nilsen, 2015). Grol, Wensing och Eccles 
(2005) har utvecklat ett av de ramverk som brukar användas för att förstå vad som 
kan påverka användandet av riktlinjer inom hälso- och sjukvård. De utgår från sex 
olika faktorer: egenskaper hos riktlinjerna, egenskaper hos patienter, egenskaper 
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hos arbetsgruppen, egenskaper i organisationskontexten, egenskaper i 
implementeringsstrategierna samt egenskaper hos klinisk personal. 
 

 Egenskaper hos riktlinjer 

Denna faktor avser riktlinjernas konstruktion. Här påtalas vikten av en god 
evidensbas, trovärdighet och förenlighet med rådande normer och värderingar 
(Grol, et al., 2005). Bristande följsamhet till riktlinjer kan bero på riktlinjernas 
kvalitet (Bhattacharyya, et al., 2009). Det finns olika kriterier som bör vara 
uppfyllda för att en riktlinje ska sägas vara av hög kvalitet (AGREE Collaboration, 
2001). Många riktlinjer uppfyller inte dessa kriterier vilket försvårar 
användningen och minskar nyttan och följsamheten (Bhattacharyya, et al., 2009). 
Kriterierna kräver att riktlinjernas innehåll, målsättning och målgrupp ska vara 
tydligt definierade (Grol, Wensing, & Eccles, 2013).  Att den kliniska personalen 
finner riktlinjerna passande för organisationen är viktigt (Cabana, et al., 1999; 
Sola, et al., 2014). Kriterierna kräver även att det ska vara tydligt beskrivet vilka 
professioner som varit delaktiga vid utformandet av riktlinjerna och likaså de 
tilltänkta användarna (Grol, et al., 2013).  
 

Studier visar att implementeringen underlättas om samtliga professioner som är 
tilltänkta att använda riktlinjerna är representerade i den grupp som ansvarar för 
framtagningen av dem (Francke, et al., 2008; Brouwers, et al., 2010). Det krävs 
även en tydlig metodologisk beskrivning av utformandet. Här ska kunskapsbasen 
och evidensen redovisas tillsammans med styrkor och svagheter hos riktlinjerna 
(Grol, et al., 2013). Det är viktigt att den kliniska personalen litar på den 
vetenskapliga evidens som riktlinjerna baseras på, då detta ökar följsamheten 
(Sola, et al., 2014).  
 

Riktlinjer är ofta konstruerade utifrån ett avgränsat hälsoområde eller 
diagnosområde, därmed kan den komplexitet och komorbiditet som vissa 
patienter uppvisar gå förlorad. Det är därför viktigt att utvecklare av riktlinjer tar 
komplexiteten i beaktande.  Kriterierna kräver även att riktlinjerna ska vara 
tydliga och specificerade (Grol, et al., 2013). Vaga och ospecificerade riktlinjer är 
mer krävande att arbeta efter och leder till mindre följsamhet (Burgers, Grol, Zaat, 
Spies, Van Der Bij & Mokkink, 2003). Slutligen kräver kriterierna att hindrande och 
möjliggörande faktorer ska beaktas i riktlinjerna. Tillvägagångssätt och eventuella 
verktyg ska finnas beskrivna (Grol, et al., 2013). 
 

 Egenskaper hos patienter 

Här avses personliga faktorer hos patienterna såsom kunskaper, attityder, 
följsamhet till rekommendationer, behov och preferenser (Grol, et al., 2005). 
Patienternas syn på sjukdomen och dess behandling kan skilja sig från den kliniska 
personalens och därigenom påverka den kliniska personalens följsamhet till 
riktlinjer (Grol, et al., 2013). 
 

 Egenskaper i arbetsgrupper 

Här avses sociala aspekter inom organisationen, exempelvis kollegors attityder, 
beteenden och åsikter, kultur samt ledarstil (Grol, et al. 2005).  Även 
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kommunikationsmönster (Grol, et al., 2013) och samarbetsrutiner påverkar 
följsamheten till riktlinjer (Bhattacharyya, et al., 2009). 
 

 Egenskaper i organisationskontexter 

Här avses ekonomiska, administrativa och organisatoriska aspekter som kan 
påverka implementeringen (Grol, et al., 2005). Hur organisationen och vården är 
organiserad påverkar implementeringen. Organisationen som helhet måste 
dessutom förhålla sig till ekonomiska förutsättningar och politiska beslut, vilket 
kan försvåra implementeringsprocessen (Grol & Wensing, 2004).  
 

 Egenskaper i implementeringsstrategier 

Här avses egenskaper hos metoderna och strategierna som används vid 
implementering och spridning (Grol, et al., 2005).  Den mest använda metoden för 
spridning av riktlinjer inom organisationer är passiv spridning. Det innebär att 
riktlinjer exempelvis delas elektroniskt, publiceras på intranät eller mailas 
ut.  Denna metod har visat sig ineffektiv (Armstrong, Waters, Crockett, & Keleher, 
2007). Klinisk personal inom barn och ungdomspsykiatrin i Sverige finner att den 
huvudsakliga bristen på implementering beror på bristen på tid till 
gruppdiskussioner (Garpenby, 2007). Det har visat sig att kombinationen av 
införandet av riktlinjer med aktiva utbildande interventioner och diskussioner 
förbättrar chanserna till god implementering (Francke, et al., 2008). Detta går i 
linje med andra studier som visar att multifacetterade interventioner för 
implementering har en högre sannolikhet att vara effektiva jämfört med enskilda 
interventioner (Brusamento, et al., 2012). 
 

 Egenskaper hos klinisk personal 
Här avses personliga faktorer såsom kunskap, förmågor, attityder, värderingar, 
rutiner och personlighet hos den kliniska personalen (Grol, et al., 2005). Den 
kliniska personalens befintliga beteendemönster och rutiner i arbetet påverkar 
följsamheten för nya riktlinjer (Grol, et al., 2013). Att riktlinjerna är förenliga med 
den kliniska personalens värderingar ökar även följsamheten (Bhattacharyya, et 
al., 2009).   
 

Den kliniska personalens attityder till riktlinjer 

Grol med kollegor (2005) menar utifrån det teoretiska ramverket ovan att det 
finns ett samband mellan den kliniska personalens attityder till riktlinjer och dess 
implementering. Det finns med andra ord ett samband mellan den kliniska 
personalens attityder och deras följsamhet till riktlinjerna (Cabana, et al., 1999; 
Sola, et al., 2014). Flertalet faktorer påverkar denna process (Cabana, et al., 1999). 
Att känna förtrogenhet med riktlinjerna och dess budskap är viktigt. Utifrån de 
förutsättningar som finns är det även viktigt att riktlinjerna känns genomförbara. 
En stark indikator för följsamhet är den kliniska personalens tilltro till att 
riktlinjerna kommer leda till ett positivt utfall för såväl patienter som klinisk 
personal. Även den kliniska personalens attityder till tidigare arbetssätt påverkar 
följsamheten till nya riktlinjer (Cabana, et al., 1999). 
 

Via intervjuer med klinisk personal inom barn- och ungdomspsykiatrin har 
Garpenby (2007) identifierat såväl negativa som positiva attityder till 
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vårdprogram baserade på nationella riktlinjer. Positiva aspekter som lyftes fram 
var att riktlinjer möjliggör kvalitetssäkring och främjar jämlik vård. Riktlinjer kan 
bidra till kunskapsutveckling inom organisationen och processer av fortsatt 
lärande (Garpenby, 2007). Riktlinjer kan även utgöra en viktig kunskapsbas för 
utredning och behandling (Sola et, al., 2014). Negativa aspekter som lyfts fram i 
Garpenbys (2007) studie var att klinisk personal kände oro för att professioner 
kan likriktas samt att olika perspektiv och kompetenser reduceras till följd av 
riktlinjer. Ytterligare en negativ aspekt var riktlinjerna endast täcker ett fåtal av de 
behandlingsmetoder som används. Implementeringen av riktlinjer riskerar även 
att ske i form av en mer styrd standardisering som inte upplevs vara kompatibelt 
med patientgruppens komplexitet. Utifrån detta framkom att riktlinjerna i vissa 
fall inte upplevdes vara tillräckligt verklighetsbaserade (Garpenby, 2007).  Även 
Sola med kollegor (2014) påtalar svårigheter gällande tillämpbarheten av 
riktlinjer. Detta då det råder distans mellan det teoretiska innehållet i riktlinjer och 
verkligheten i den kliniska praktiken.  
 

I studier av implementering och förändring av arbetssätt i klinisk praktik saknas 
dock teorier om den kliniska personalens vanor. Befintliga studier fokuserar på 
kunskapsbrist, förmågor, attityder och motivation för att undersöka varför klinisk 
personal fortsätter med arbetssätt och metoder trots bristande evidens. Att 
människor har en benägenhet att utveckla effektiva och automatiserade 
beteenden, vanor, belyses inte. Ökad förståelse och bättre 
implementeringsstrategier skulle kunna vara två vinster av att integrera dessa 
teorier i studier av implementering och förändring av arbetssätt i klinisk praktik 
(Nilsen, Roback, Broström & Ellström, 2012).   
 

Det barn- och ungdomspsykiatriska fältet är under utveckling, men det finns i 
dagsläget för få studier av implementeringsprocesser inom området. Fler studier 
behövs gällande implementeringen av riktlinjer. Detta för att kartlägga hur olika 
faktorer påverkar översättningen av kunskap från forskning till klinisk praktik. 
Genom att studera den kliniska personalens erfarenheter av att fatta 
behandlingsbeslut och arbetet med riktlinjer kan implikationer som belyser 
förbättringsområden för implementering och tillämpning av riktlinjer framkomma. 
 
Syfte och frågeställningar 

Studien syftade till att undersöka vad klinisk personal inom en barn- och 
ungdomspsykiatrisk mottagning upplevde låg till grund för de behandlingsbeslut 
de fattade. Studien syftade även till att undersöka den kliniska personalens 
attityder och erfarenheter till de riktlinjer som de förväntades arbeta i linje med. 
 

Vad upplevde den kliniska personalen att deras behandlingsbeslut baserades på? 
 

Vilka attityder och erfarenheter hade den kliniska personalen till riktlinjer i den 
aktuella organisationen? 
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Metod 
 

Denna studie är sprungen ur det pågående forskningsprojektet En evidensbaserad 
barnpsykiatri för barn och ungdomar med depression och ångestsyndrom, via 
institutionen för klinisk vetenskap, enheten för barnpsykiatri vid Umeå universitet. 
Syftet med forskningsprojektet är att undersöka förutsättningar för att en 
evidensbaserad praktik ska kunna etableras inom barn- och ungdomspsykiatrin, 
med fokus på behandling av depression. Forskningsprojektet består av tre 
delstudier som berör evidensens roll vid val av behandling, professionernas 
perspektiv samt organisatoriska förutsättningar för en evidensbaserad praktik. 
Den aktuella studien var en kvalitativ intervjustudie baserad på enskilda intervjuer 
som genomförts på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i samband med 
den andra delstudien om professionernas perspektiv.  Syftet med denna studie var 
initialt att undersöka behandlingsbeslut gällande depression hos barn och 
ungdomar, men vid genomgången av intervjuerna framkom att ingen av 
respondenterna arbetade specifikt med depressionsbehandling.  Studiens syfte 
omarbetades därför från att specifikt undersöka behandlingsbeslut gällande 
depression till att undersöka behandlingsbeslut på ett mer generellt plan.  
 

Författarna valde att anlägga en induktiv ansats för studien. Detta då området 
barn- och ungdomspsykiatri är relativt outforskat och det är svårt att finna 
befintliga relevanta teoretiska ramverk. Enligt Howitt och Cramer (2012) syftar 
induktiv ansats till att databearbetningen i största möjliga mån ska vara oberoende 
av teori. Efter genomförd datainsamling och tematisering används teori för att 
skapa förståelse för materialet.  
 
Datainsamling och material 
Materialet bestod av sex stycken inspelade semistrukturerade intervjuer, 
genomförda av en forskare vid Umeå universitet. Intervjuguiden som användes var 
skapad utifrån syftet med den andra delstudien i forskningsprojektet En 
evidensbaserad barnpsykiatri. Den befintliga intervjuguiden bestod av tre större 
frågeområden: bedömning och behandling, riktlinjer och vårdprogram samt lärande 
och utveckling. Två frågeområden valdes ut som centrala för denna studies syfte. 
Dessa var bedömning och behandling samt riktlinjer och vårdprogram (se bilaga 1). 
 
Deltagare 
I det ursprungliga forskningsprojektet En evidensbaserad barnpsykiatri ingår fyra 
barnpsykiatriska kliniker från tre olika landsting. Urvalet av mottagningar skedde 
med hänsyn till storlek på upptagningsområde samt geografisk spridning. Urvalet 
av deltagare skedde genom ett slumpmässigt urval utifrån personalförteckningar 
vid dessa mottagningar, där två representanter från respektive behandlande 
yrkesgrupp slumpmässigt inkluderades i studien, det vill säga, kuratorer, läkare 
och psykologer. Således ingick 24 behandlare studien. I den aktuella studien ingick 
sex av dessa deltagare, två kuratorer, två läkare samt två psykologer. Samtliga av 
deltagarna i den aktuella studien var från en och samma barn- och 
ungdomspsykiatriska mottagning. Då deltagarna initialt rekryterades i samband 
med forskningsprojektet En evidensbaserad barnpsykiatri kontaktades de igen med 
anledning av denna studie och samtliga godkände skriftligen sin medverkan i 
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denna studie. Fortsättningsvis kommer de intervjuade deltagarna att benämnas 
som respondenter. 
 
Databearbetning 
De inspelade intervjuerna transkriberades av författarna till den aktuella studien 
och tolkades med tematisk analys utifrån Braun och Clarke (2006). Tematisk 
analys är en strukturerad metod för att identifiera, analysera och rapportera 
teman inom insamlad data En av fördelarna med tematisk analys är dess 
flexibilitet. Metoden kräver inte ett på förhand tydligt teoretiskt ramverk, som en 
del andra kvalitativa metoder gör. Detta medför ökad flexibilitet och transparens i 
analysen. Analysprocessen är inte linjär utan kräver en löpande växling mellan att 
studera delar och helhet i materialet (Braun & Clarke, 2006).   
 

Författarna till denna studie läste igenom samtliga transkriberingar flertalet 
gånger för att bekanta sig med materialet. Transkriberingarna bestod 
inledningsvis av 47651 ord. Då intervjumaterialet täckte fler områden än studiens 
syfte genomfördes en första granskning där vissa analysenheter exkluderades. 
Analysenheter som berörde mottagningens organisationsstruktur, specifika 
tillvägagångssätt gällande behandlingsbeslut samt lärande i organisationen 
exkluderades, då detta låg utanför ramen för studiens syfte. När de irrelevanta 
analysenheterna exkluderats bestod transkriberingarna av 40192 ord. Därefter 
genomfördes den initiala kodningen av materialet, där författarna kodade tre 
intervjuer vardera och sedan granskade varandras kodningar. Författarna 
arbetade därefter gemensamt och tematiserade datamaterialet. Detta för att se 
graden av överensstämmelse i kodningarna och möjligheten att löpande kunna 
föra reflekterande diskussioner kring koder och teman. Utifrån Langemar (2008) 
kan detta liknas vid bedömartriangulering. Materialet granskades och definierades 
utifrån tre abstraktionsnivåer: huvudteman, teman samt koder för att skapa 
största möjliga förståelse för materialet. 
 

 

Etiska överväganden 
 

Respondenterna i denna studie rekryterades initialt i ett annat syfte och 
informerades då enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer om 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Respondenterna kontaktades sedan igen med anledning av denna studie och 
samtliga godkände sin medverkan via skriftlig kommunikation.  En etisk prövning 
(diarienr 2014/370-31) gjordes i samband med forskningsprojektet En 
evidensbaserad barnpsykiatri och eftersom den aktuella studien utgår från det 
befintliga forskningsprojektet gjorde författarna bedömningen att medverkan i 
den aktuella studien inte skulle medföra några risker för respondenterna. För att 
minska risken för identifiering av mottagningen och den kliniska personalen valde 
författarna att avkoda visst material. Författarna utelämnade även sådan 
information som respondenterna uttryckligen bad intervjuaren att utelämna. Detta 
rörde sig om en respondent och ett fåtal meningar. Informationen bedömdes inte 
nämnvärt påverka studiens resultat.  
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Resultat 
 

Analysen resulterade i tre huvudteman: kunskapsbasen för behandlingsbeslut, 
behandlarnas attityder till riktlinjerna samt erfarenheter av riktlinjer inom 
organisationen. Varje huvudtema underbyggdes av tillhörande teman och koder. 
De huvudteman och teman som formulerades hade sin grund i koderna och 
sammanställdes vilket redovisas i figur 1. Resultaten kommer sedan att 
redovisades utifrån ett huvudtema i taget. Där förklaras temana och beskrivs med 
hjälp av de tillhörande koderna. Koderna förklaras i löptext och via citat. 
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    Huvudteman     Teman       Koder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliniska personalens 
attityder till riktlinjer 

Erfarenheter av hur 
riktlinjer tillämpas 
inom organisationen 

Behandlarna är 
instrumenten 

Konkreta 
kunskapskällor 

Positiva 
attityder 

Begränsningar 

Organisationens 
tillämpning 

Bristande 
implementering 

 Bristande förankring 

 Riktlinjerna måste förankras 
lokalt  

 Informationsspridning brister  

 Kulturen försvårar 

 Riktlinjerna blir fyrkantiga 
styrdokument 

 Struktur & rutiner implementeras 
utan hänsyn till innehåll  

 Professionsutrymmet krymper  

Skillnad mellan teori & verklighet  

Riktlinjerna är ibland för snäva 

Antalet riktlinjer är för få 

Somatisk inriktning 

Riktlinjerna är bra som en bas 

Riktlinjer ger trygghet & tydlighet  

Professionernas olikheter 

främjas 

 Behandlarna litar på sin intuition 
& kliniska erfarenhet  

 Trender 

Riktlinjer 

Vårdprogram 

 Internetsökning  

Skattningsskalor 

Diagnoskriterier 

Kunskapsbasen 
för behandlingsbeslut 

 

Figur 1: Relationen mellan resultatets huvudteman, teman och koder. 
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Kunskapsbasen för behandlingsbeslut 
Inom huvudtemat kunskapsbasen för behandlingsbeslut framkom två teman. Det 
första, behandlarna är instrumenten, syftade till beskrivningar av användandet av 
implicita och internaliserade kunskaper och erfarenheter hos respondenterna. Det 
andra temat, konkreta kunskapskällor, syftade till explicita verktyg som 
respondenterna beskrev att de använde. 
 

 Behandlarna är instrumenten 

Inom temat behandlarna är instrumenten gav samtliga respondenter uttryck för att 
de såg sig själva som viktiga instrument i arbetet. Citatet nedan belyser hur 
respondenterna förlitade sig på sin kliniska erfarenhet och intuition. 
 

Det är så svårt när man jobbat så länge, för jag är verkligen kliniker så jag kan 

inte säga ‘jag använder den eller den metoden’ […] Nu har jag gått alla kurser 
och lärt mig, men jag har jobbat på min intuition så jag vet ju suicidstegen och 
allt det där men det är inte det, utan det gäller att få kontakten och ett möte 
med det här barnet och få en berättelse. 

 

Användandet av klinisk erfarenhet uttalades dock kunna bidra till att klinisk 
personal fattade varierande behandlingsbeslut. Respondenterna identifierade en 
risk med att patienterna kunde erbjudas olika vård, beroende på vem som fattade 
behandlingsbeslutet. Som en lösning på detta problem lyftes tvärprofessionella 
team som ett sätt att vidga perspektiven. 
 

Samma barn ser olika ut i olikas ögon. Har man erfarenhet av 
funktionshinder så har man lättare att se de mönstren. Därför är det så 
otroligt viktigt att ha de här tvärprofessionella teamen, där man får flera 
ögon på ett och samma barn. 

 

Användandet av klinisk erfarenhet och den egna personen som instrument lyftes 
även fram i jämförelser mellan psykiatri och somatisk vård. Psykiatri beskrevs som 
skilt från somatisk vård och som mer komplext. Några respondenter gav uttryck 
för att den kliniska erfarenheten var extra viktig inom psykiatrin. 
 

Precis som man tänker i bedömning, att man har inte en massa 
stödfunktioner runtomkring, som röntgen och labb och hit och dit, utan det 
är vi som är de arbetande materialen [...] 
 

Vi tänker nog att vårt område är mer komplext. Dels för att själva 
’sjukdomen’ är sammansatt av olika delar men också att vi använder oss 
själva som instrument för diagnostik och behandling. 

 

Respondenterna gav även uttryck för att behandlingsbeslut och diagnostik kunde 
påverkas av trender både inom mottagningen, psykiatrin generellt och i samhället. 
Trender som uttalades var exempelvis överdiagnostisering av vissa psykiatriska 
tillstånd samt en rådande farmakologisk trend. 
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Och psykiatri är ju så svårt så vi vill ha enkla lösningar. Men det finns ju inte 
det förstås och det är jättekomplext med människors mående. Så därför blir 
det trender. 

 
 Konkreta kunskapskällor 
Respondenterna beskrev hur de i varierande omfattning använde konkreta 
kunskapskällor. Detta kunde vara riktlinjer, vårdprogram, diagnoskriterier 
exempelvis utifrån Diagnostic Statistical Manual (DSM) och International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) samt 
skattningsskalor som Beck Depression Inventory (BDI) och Child Depression 
Inventory (CDI) som grund för behandlingsbeslut. Respondenterna gav få tydliga 
exempel på hur de använde konkreta kunskapskällor. Det uttrycktes en vilja att 
använda riktlinjer och vårdprogram, men att dessa saknades inom organisationen. 
Respondenterna gav uttryck för att riktlinjer inte var kända i så stor utsträckning 
på mottagningen. De uttryckte svårigheter att finna tid och möjligheter att hitta 
och omsätta nationella riktlinjer till sin kliniska praktik. Flera respondenter 
uttryckte även att de sökte information på internet, exempelvis för att ta del av 
vårdprogram från andra landsting. 
 

[…] för vi saknar väldigt m cket på den här kliniken [amn. riktlinjer och 
vårdprogram] [...] så man måste ju uppdatera sig själv hela tiden. Då går jag 
alltid in och googlar, letar på ett vårdprogram och så följer jag det. För att jag 
menar om vi inte har något eget då får jag följa det. 

 

Respondenterna gav uttryck för att de i olika patientärenden och beroende på grad 
av erfarenhet kände varierande behov av konkreta kunskapskällor. Med ökad 
erfarenhet i yrket och god kunskap om patienten uttryckte flera respondenter att 
behovet av konkreta kunskapskällor minskade. 
 

Är det någon som man har träffat är det liksom en magkänsla, att man kan 
känna att det är något som är annorlunda [...] men är det någon som man 
träffar för första gången, så då känns det som att man kanske går mer efter 
vissa mallar [...]  det hör väl till sin natur kanske, att man lutar sig mer mot 
struktur och formulär när man träffar någon för första gången. 
 

Jag jobbar väldigt lite med skattningsformulär. Utan jag jobbar med kliniska 
bedömningar och sen så har jag, har man ju stöd i DSM och ICD-10. Väldigt 
mycket en klinisk bedömning utifrån den långa yrkeserfarenhet jag har. 

 
Kliniska personalens attityder till riktlinjer 
Inom huvudtemat kliniska personalens attityder till riktlinjerna framkom två 
teman, positiva attityder samt begränsningar. De positiva attityderna kunde främst 
länkas till respondenternas uppfattning om riktlinjernas syfte medan 
begränsningarna främst kunde länkas till de svårigheter som upplevdes uppstå när 
riktlinjerna skulle användas i organisationen. 
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 Positiva attityder 

Riktlinjer och vårdprogram uttrycktes vara viktiga som en bas i arbetet. 
Respondenterna gav uttryck för att riktlinjer kunde bidra till trygghet för både 
personalen och patienterna. För patienterna uttalades det att riktlinjer bidrog till 
ökad patientsäkerhet och för personalen var ett sätt att hålla sig uppdaterad inom 
ny forskning och evidens. Det uttalades även att riktlinjer var ett sätt för 
personalen att fatta behandlingsbeslut utifrån en gemensam grund. 
 

 Att vi skulle känna oss tryggare som medarbetare här. Att jag vet att det här 
gör jag för att det finns evidens för det. Det finns riktlinjer för det. Och att vi 
skulle kunna spara en massa tid, vi skulle inte behöva söka information på en 
massa ställen. Det skulle säkert bli tryggare för patienterna också. Om vi 
förmedlade någon sorts, ja så här gör vi [...]. 

 

Det framkom även uttalanden om att riktlinjer kunde bidra till tydlighet i 
organisationen. Flera respondenter uttryckte att lokala riktlinjer kunde stärka 
professionerna genom att betona professionernas olika uppdrag och 
ansvarsområden. 
 

[...] riktlinjer och rekommendationer ... så tycker jag att det är ganska tydligt 
att det måste finnas psykologens bedömning, läkarens bedömning och man 
tänker en kurator mer en bedömning utifrån sociala faktorer och så där att, 
det är liksom en viktig och bärande del av den fortsatta planeringen. 

 
 Begränsningar 
De upplevda begränsningarna kunde främst länkas till att användandet av 
riktlinjer kunde bli problematiskt. Flera respondenter uttryckte svårigheter med 
den praktiska tillämpningen med riktlinjer. Detta då det upplevde att det fanns en 
skillnad mellan riktlinjers teoretiska grund och den kliniska verkligheten. Flera 
respondenter gav uttryck för att antalet riktlinjer var för få, då det saknades 
riktlinjer för samtliga psykiatriska tillstånd som förekom på mottagningen. Det 
uttalades även att riktlinjer ibland var för snäva. Flera av respondenterna uttalade 
att diagnoskategoriseringen som riktlinjer baseras på inte upplevdes stämma 
överens med den kliniska verkligheten. Riktlinjer uttalades vara formade som om 
det fanns skarpa gränser exempelvis inom och mellan diagnoser, vilket inte 
upplevdes stämma med den kliniska verkligheten där individuella bedömningar 
krävdes. Det uttalades att individuella bedömningar och anpassningar efter barnet 
eller ungdomens behov var nödvändiga och att riktlinjer inte kunde följas 
ordagrant. 
 

 ... men jag menar, vårdprogrammen är absolut ett jättebra stöd genom 
mycket och det ska man ju absolut/ men sen måste man ju ändå göra 
individuella bedömningen på patienten man har framför sig. Det ska ju finnas 
som stöd men det är ju liksom inte en kokbok eller en bibel, utan man måste 
göra individuella bedömningar. 
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Det är ju hela tiden ändå att anpassa efter hans [anm: patientens] miljö i livet, 
som han behöver ha hjälp med. Det blir ju inte i enlighet med de här 
riktlinjerna, men jag tror ändå att vi jobbar med hans deppighet. 

 
Erfarenheter av hur riktlinjer tillämpas inom organisationen 
Huvudtemat erfarenheter av hur riktlinjer tillämpas inom organisationen belyste 
den kliniska personalens erfarenheter av hur riktlinjer användes inom 
organisationen. Samtliga respondenter gav uttryck för att riktlinjerna inte 
användes på ett tillfredställande sätt. Respondenterna gav uttryck för brister i 
ledningens tolkning av riktlinjerna, vilket belystes i temat organisationens 
tillämpning. Även implementeringen uttrycktes ha brister, vilket belystes i temat 
bristande implementering. 
 

 Organisationens tillämpning 

Inom temat organisationens tillämpning gav respondenterna uttryck för att 
struktur och rutiner implementerades i organisationen, med bristande hänsyn till 
innehållet i riktlinjerna. Detta medförde att organisationens fokus för 
implementeringen upplevdes vara effektivitet och statistisk mätbarhet. 
Respondenterna gav uttryck för en önskan om tydligare fokus på innehållet i 
riktlinjerna och stöd i arbetsprocessen. 
 

Som det ser ut nu så kommer det väldigt lite innehåll uppifrån. Det är  mer 
ramar uppifrån, hur många besök vi ska producera och sånt [...] innehållet i 
behandlingen, alltså ‘huret’. Vad vi ska erbjuda, det styrs inte. [...] Jag skulle 
önska att det var tvärtom, hur gör vi för att höja kvaliteten på det vi gör. 
Istället för hur gör vi det så snabbt som möjligt så att så många som möjligt 
kan passera igenom våra dörrar. 
  

Det är det vi pratar om, tillgänglighet och siffror. Vi pratar inte om innehåll i 
behandling. [...] Som till exempel trauma, vi förväntas arbeta med trauma. 
Men hur? Det är upp till mig att komma på. 

 

Respondenterna gav uttryck för en oro som länkades till användandet av riktlinjer 
som fyrkantiga styrdokument vilket uttalades begränsa professionsutrymmet. 
 

Man måste liksom tänka till, för ska man gå efter a, b, c, precis, ja då behöver 
man inte vår profession och vår utbildning, utan vi måste göra individuella 
bedömningar och tänka. 
 

[…] de personer som jobbar här har ju ändå långa och gedigna utbildningar 
som syftar till att man ska kunna göra den här typen av bedömningar och att 
då försöka reducera det till checklistor är ju att frånta alltså [...] om det är så 
att jag bara ska gå in i ett bedömningssamtal och checka av en checklista då 
kan vem som helst göra mitt jobb, då behöver de ingen psykolog till det. [...] 
Alltså att det blir något väldigt reduktionistiskt över det här systemet som jag 
tycker fråntar professionerna möjligheterna att få använda sig av sin, den 
kunskap som man ändå ska förvänta sig av viss personal att de ska besitta. 
Som jag tycker blir olyckligt. 
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Bristande implementering 
Inom temat bristande implementering uttrycktes det att implementeringen av 
riktlinjer i organisationen hade brister. Respondenterna gav uttryck för att det var 
en ledningsfunktion som saknades. Det uttrycktes ett behov av att förankra 
riktlinjer lokalt och skapa vårdprogram. Respondenterna gav även uttryck för att 
det inte fanns utrymme för implementering i organisationen, exempelvis beskrevs 
tidsbrist och stress som två förklarande faktorer. 
 

 Jag tänker att det är en jätteviktig ledningsfunktion som halkar efter här. Att 
sprida kunskap och se till att det finns tid att läsa igenom dokument och 
liksom förankra det i den egna verksamheten, för det är ju inte säkert att allt 
går att peta in här på BUP. 
 

Man måste lokalt förankra det om det ska vara någon mening. Det är så lätt 
att de där vårdprogrammen inte blir det. Utan det blir forskning och evidens 
och så kommer man aldrig till det där steget ‘hur gör vi rent praktiskt? Vad 
får de först, vad får de sen? När utvärderar vi det och vilket läkemedel 
kommer ett, två, tre’, allt det där. 

 

Det uttrycktes även att informationsspridningen hade brister. Det framkom inga 
rutiner för spridning av riktlinjer inom organisationen. Det uttalades att 
medarbetare ibland kunde sprida information via mail. Det var oklart vem som 
hade ansvaret för att riktlinjer implementerades och det lades ett stort ansvar på 
de enskilda medarbetarna att hålla sig uppdaterade. 
 

Jag tycker att det kanske har legat lite för mycket på engagerade medarbetare 
att skicka ut sådana här saker [anm: ny forskning], för det har det gjorts 
också, genom tiderna. Ibland kan det ju hända att man hittar i kopiatorn 
liksom ‘riktlinjer för depression’ och jag ‘det här verkar ju n tt och bra’ och 
då har jag gått och kopierat det liksom. 
 

Vi är ju specialister dessutom. Och så sitter vi här och googlar, ja hur ska vi 
jobba med det här? Det känns väldigt oseriöst ibland. 

 

Kulturen inom organisationen uttrycktes vara en försvårande faktor för 
implementeringen av riktlinjer. Det uttalades att kulturen var stark gällande 

beprövad erfarenhet och att metoder som ”kändes bra” kunde fortsätta användas 
trots bristande evidens.  Det framkom att behandlingsmetoder kunde leva kvar i 
organisationen trots bristande evidens. Ett exempel var att starka personer inom 
organisationen kunde driva frågor gällande behandlingsmetoder med bristande 
evidens. Det gavs exempel på utbildningssatsningar för behandlingsmetoder med 
bristande evidens som grundade sig i att engagerade medarbetare drivit frågan. 
 

För vi har massa metoder som inte har evidens som vi fortsätter med. Som 
man slutat med på andra ställen. Så det blir en kultur, det lever kvar för det 
känns bra. 
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Jag tycker att det är något knepigt med den här verksamheten, att få liksom 
tradition att man får göra lite som man vill och jag tycker att det blir helt 
patientosäkert. 

 

Den tidigare nämnda farmakologiska trenden upplevdes vara en del i den rådande 
kulturen och upplevdes svår att arbeta emot. 
 

Det är ganska svårt att stå emot, många behandlare vill gärna sätta in ett 
SSRI- preparat, det har blivit en jättetrend här som man fått hålla emot. [...] 
Även med depression så är många kollegor väldigt benägna att sätta in 
preparat som inte alls ska vara till barn som man gör, tredje, fjärde, femte 
hand på vuxna och så sätter man in det på små, små barn. Jag kan inte vara 
delaktig i det känner jag. 
 
 

Diskussion 
 

Studien syftade till att undersöka vad klinisk personal inom en barn- och 
ungdomspsykiatrisk mottagning upplevde låg till grund för de behandlingsbeslut 
de fattade. Studien syftade även till att undersöka den kliniska personalens 
attityder och erfarenheter till de riktlinjer som de förväntades arbeta i linje med. 
 

I resultatet framkom att den kliniska personalen förlitade sig på sin kliniska 
erfarenhet och intuition vid behandlingsbeslut. De använde sig även i varierande 
grad av konkreta kunskapskällor, som exempelvis riktlinjer. I resultatet framkom 
dock ingen enhetlig grund för behandlingsbeslut. De positiva attityderna 
respondenterna gav uttryck för länkades till riktlinjernas syfte och de upplevda 
begränsningarna länkades till tillämpningen av riktlinjerna. Bristerna gällande 
tillämpningen av riktlinjer kunde länkas till såväl riktlinjerna i sig som till 
organisationens implementering av dem. 
 

I det följande avsnittet kommer resultaten förstås i ljuset av den teori som 
presenterades i inledningen. Ny teori kommer att presenteras när det krävs för att 
skapa förståelse för de resultat som framkommit, i enlighet med studiens induktiva 
ansats. Den teori som introduceras i diskussionen används främst för att skapa 
förståelse för organisationens kultur, åtskillnaden mellan psykiatrisk och somatisk 
vård samt den farmakologiska trenden. 
 
Vad bör vara basen för behandlingsbeslut? 

Tidigare studier har visat att bedömningar och behandlingsbeslut inom psykiatrin 
är en komplex process som sker via olika kombinationer av erfarenhet, intuition, 
utbildning och vetenskaplig evidens (Bhugra et al., 2011; Wells, 2015). Detta skulle 
kunna vara en förklaring till varför det var svårt för respondenterna att beskriva 
en enhetlig bas för behandlingsbeslut, då många faktorer är involverade i 
processen.   
 

Det råder inom litteraturen delade meningar om vad som bör vara basen för 
behandlingsbeslut inom psykiatrin. En del betonar evidensbaserade metoder 
(Baker et al., 2009) medan andra betonar klinisk erfarenhet (Stewart & Chambless, 
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2007). American Psychological Association (2006) menar dock att 
behandlingsbesluten ska baseras på en kombination av evidens, klinisk erfarenhet 
och kunskap om patienten, vilket även är grunden inom evidensbaserad medicin 
(Sacket et. al., 1996). Ett stort ansvar vilar då på den kliniska personalen att 
integrera dessa faktorer i sitt arbete. Studier har visat att personal inom 
vårdrelaterade organisationer främst lutar sig mot sin erfarenhet, sina 
professionella värderingar och övertygelse samt vänder sig till kollegor. Dock är 
personalen inte alltid benägna att luta sig mot forskning och evidens (McLaughlin, 
Rothery, Babins-Wagner & Schleifer, 2010). Respondenternas uttalanden tycks till 
viss del gå i linje med American Psychological Assosiations (2006) idé om att 
behandlingsbeslut ska baseras på kombinationer av klinisk erfarenhet och evidens. 
Dock framhävde respondenterna vikten av klinisk erfarenhet och evidensens roll i 
behandlingsbesluten var mer otydlig. Respondenterna gav uttryck för att det 
ställdes för höga krav på dem gällande deras roll vid behandlingsbeslut. Flera 
respondenter uttryckte att de på egen hand sökte information på internet för att ta 
del av vårdprogram från andra landsting. 
 

En rapport fra n M ndigheten fo r va rd- och omsorgsanalys (2015) menade att för 
att kunna fatta välgrundade beslut krävs god kunskap om behandlingsmetoderna, 
dess effekter, risker, fördelar och nackdelar. Utifrån detta kan respondenternas 
informationssökande när riktlinjer upplevdes saknas inom organisationen ses som 
ett exempel på en strävan efter att fatta välgrundade behandlingsbeslut. Brist på 
tillgängliga riktlinjer och vårdprogram kan med andra ord försvåra för klinisk 
personal att på ett tillfredsställande sätt få en överblick över de 
behandlingsmetoder som finns och därmed fatta behandlingsbeslut på en god 
grund. 
 

Riktlinjer har ett viktigt syfte, men är svåra att tillämpa i klinisk praktik 

Omsättningen av riktlinjer från teori till den kliniska verkligheten påverkas av den 
kliniska personalens följsamhet (Cabana, et al., 1999) och deras attityder till 
riktlinjerna (Sola, et al., 2014). Det framkom i resultatet att respondenterna kände 
förtrogenhet med riktlinjernas ursprungliga syfte, vilket Cabana med kollegor 
(1999) framhåller som en viktig faktor för omsättningen av riktlinjer i den kliniska 
praktiken. Det är viktigt att personalen upplever riktlinjerna som genomförbara 
och tror att arbetet utifrån dem kommer att generera ett positivt utfall (Cabana, et 
al., 1999). Respondenterna gav uttryck för att riktlinjer skulle kunna utgöra en 
viktig bas i arbetet och kunde bidra till tydlighet samt trygghet för både patienter 
och klinisk personal. Resultatet går i linje med Garpenbys (2007) intervjustudie 
som menar att klinisk personal upplever att riktlinjer möjliggör kvalitetssäkring, 
främjar jämlik vård och bidrar till kunskapsutveckling inom organisationen. 
Respondenterna upplevde att riktlinjer bidrog till ökad patientsäkerhet och att 
riktlinjer var ett sätt att hålla sig uppdaterad inom ny forskning och evidens. 
Riktlinjer kan även utgöra en viktig kunskapsbas för utredning och behandling 
(Sola et, al., 2014) vilket lyftes fram av några respondenter som gav uttryck för att 
de ibland använde riktlinjer vid behandlingsbeslut.  
 
Respondenterna gav även uttryck för vissa begränsningar med riktlinjerna. 
Exempelvis uttalades det att det inte fanns riktlinjer för samtliga psykiatriska 

http://www.tandfonline.com.proxy.ub.umu.se/author/
http://www.tandfonline.com.proxy.ub.umu.se/author/
http://www.tandfonline.com.proxy.ub.umu.se/author/
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tillstånd som fanns representerade på mottagningen. Respondenternas kritik och 
upplevda begränsningar gällande riktlinjer går i linje med Myndigheten för vård- 
om omsorgsanalys (2015) rapport som granskat Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer. Rapporten visade att de nationella riktlinjerna inte upplevs vara 
användarvänliga och att riktlinjer endast täcker en begränsad del av vårdens 
diagnoser.  
 

Riktlinjerna har en somatisk orientering 

I rapporten från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2015) framkom kritik 
mot att de nationella riktlinjerna inte är tillräckligt anpassade till den faktiska 
vårdsituationen. Respondenterna i denna studie upplevde skillnader mellan 
riktlinjernas teoretiska bakgrund och den kliniska verkligheten. Resultatet går i 
linje med teori som menar att det finns svårigheter gällande tillämpbarheten av 
riktlinjer, då det råder distans mellan teorin i riktlinjerna och verkligheten i den 
kliniska praktiken (Sola, et al., 2014). Även Garpenby (2007) fann att klinisk 
personal upplevde att riktlinjerna inte var anpassade till den kliniska verklighet 
som de mötte. Respondenterna upplevde att det fanns en somatisk orientering i 
riktlinjerna, något som upplevdes vara problematisk inom psykiatrin. Detta går i 
linje med teori som gör en åtskillnad mellan psykiatrisk vård och somatisk vård. 
Healy (2001) menar att psykiatriska tillstånd skiljer sig från somatiska sjukdomar, 
då upplevelsen av tillståndet är “sjukdomen” inom ps kiatrin medan det inom 
somatiska sjukdomar finns såväl en upplevelsebaserad komponent som en 
biologisk komponent. Gupta (2007) menar även att evidensbaserade 
behandlingsmetoder ofta utgår från studier av patienter med specifika diagnoser. 
Detta blir problematiskt i den kliniska praktiken, där patienter ofta har komorbida 
tillstånd. Studier har visat att riktlinjer ofta är konstruerade utifrån ett avgränsat 
diagnosområde, vilket medför att den komorbiditet som vissa patienter uppvisar 
riskerar förbises (Grol, et al., 2013). 
 

Respondenterna betonade att bedömningar måste individanpassas, då alla 
patienter inte faller inom ramen för riktlinjerna. Detta var något som 
respondenterna gav uttryck för då de uttalade att riktlinjerna var formade som om 
det fanns skarpa gränser inom och mellan olika psykiatriska tillstånd. Resultatet är 
ett exempel på att riktlinjer kan upplevas för snäva, till följd av att de inte tar 
hänsyn till patienternas komplexitet. De nationella riktlinjerna är framtagna på 
gruppnivå (Socialstyrelsen, u.å.) vilket skulle kunna vara en förklarande faktor för 
att respondenterna upplevde riktlinjerna som begränsade. 
 

En förklaring till den upplevda somatiska orienteringen inom psykiatrin skulle 
kunna vara de ökade kraven på evidensbaserad praktik. En del menar att 
evidensbaserad medicin förespråkar en idé om att psykisk ohälsa kan förstås på 
samma sätt som somatiska sjukdomar med biologisk grund (Gupta, 2007). 
Moncrieff (2009) hävdar att användandet av diagnostiska manualer, såsom DSM, 
har ökat, vilket leder till en somatisk orientering och medikalisering inom 
psykiatrin. Oberoende av den kunskap som finns om den biologiska basen för 
psykiatriska tillstånd, bör slutsatser om psykiatriska tillstånd inte dras på samma 
sätt som vid somatiska sjukdomar (Healy, 2001). En modell baserad på 
diagnosrelaterade grupper kan påverka hur klinisk personal uppfattar och 
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genomför sitt jobb. Detta då psykiatriska diagnoser riskerar användas på samma 
sätt som somatiska diagnoser vilket kan leda till ett antagande om att psykiatriska 
mediciner kan bota de underliggande processerna för psykiatriska tillstånd 
(Cooper, 2005). Somatisk orientering kan på detta sätt leda till en farmakologisk 
trend inom psykiatrin. 
 
Farmakologisk trend påverkar behandlingsbeslut 

Respondenterna gav uttryck för en sådan farmakologisk trend. De upplevde att det 
rådde en kultur inom organisationen som förespråkade farmakologi. Den 
farmakologiska trenden finns inom psykiatrin överlag menar Moncrieff (2009). 
Evidensbaserad medicin framhåller farmakologiska behandlingar som lätt kan 
observeras via randomiserade och kontrollerade studier. Detta medför att enkla 
interventioner, såsom medicinering, kan komma att ses som mer vetenskapliga 
eller evidensbaserade medan mer komplexa interventioner som är individuellt 
anpassade, såsom psykologiska behandlingar, kan ses som mer ovetenskapliga 
(Gupta, 2007). En alltför rigid tolkning av evidensbegreppet skulle därför kunna 
leda till en somatisk orientering och förstärka en farmakologisk trend inom barn- 
och ungdomspsykiatrin. Detta skulle i förlängningen kunna påverka de 
behandlingsbeslut som fattas. Utifrån dessa studier kan antas att denna 
organisation brottas med liknande svårigheter som andra psykiatriska 
organisationer gällande farmakologiska trender. Ett sätt att minska inflytandet av 
den farmakologiska trenden inom barn- och ungdomspsykiatrin kan vara att 
implementera nationella riktlinjer som förespråkar psykologiska 
behandlingsmetoder.  
 
Studier har visat att kulturer och trender uppkommer och förändras inom alla 
organisationer (Lakeman, 2013). Kulturen inom både den aktuella organisationen 
och inom psykiatrin generellt uttalades påverka respondenternas 
behandlingsbeslut. Respondenterna upplevde att vissa psykiatriska tillstånd 
överdiagnostiserades och det upplevdes gå trender i valet av behandlingsmetoder 
med en nu rådande farmakologisk trend.  
 
Beprövad erfarenhet prioriteras 

Respondenterna gav även uttryck för att det fanns en kultur av att beprövad 
erfarenhet kunde prioriteras över evidens. Detta går i linje med studier som visat 
att följsamheten för behandlingsmetoder kan vara låg trots stark evidens 
(Bhattacharyya, et al., 2009). Även den kliniska personalens attityder gentemot 
befintliga metoder påverkar implementeringen av nya riktlinjer (Cabana, et al., 
1999).  
 
Att beprövad erfarenhet upplevdes kunna gå före evidens blev tydligt då 
respondenterna beskrev att ledningen gjort en utbildningssatsning på en 
behandlingsmetod med bristande evidens. Detta skulle kunna bero på att starka 
personer inom organisationen drev frågan och därigenom påverkade vilka 
behandlingsmetoder som prioriterades. Det är möjligt att en förklaring till denna 
process är tilltron till lokala auktoriteter. Sandström, Willman, Svensson och 
Borglin (2015) menar att klinisk personal kan känna stark tilltro till personer med 
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auktoritet och stor erfarenhet inom organisationen. Personer som har mycket 
erfarenhet och god status kan därför påverka implementeringsprocessen negativt. 
Även Grol med kollegor (2005) menar att kollegors attityder och åsikter påverkar 
implementeringen. I resultatet framkom även en kultur av att befintliga metoder 
kunde leva kvar, trots bristande evidens. Bhattacharyya med kollegor (2009) 
menar att gamla arbetssätt påverkar följsamheten till nya riktlinjer. Det skulle 
kunna vara en del av förklaringen till varför behandlingsmetoder med bristande 
evidens fortfarande användes i organisationen.  
 
Att beprövad erfarenhet och behandlingsmetoder som ”kändes bra” prioriterades 
över evidens kan ses som ett exempel på att det är viktigt att ta hänsyn till rådande 
kultur vid implementering av evidensbaserade riktlinjer. Lakeman (2013) menar 
att ett kulturellt angreppssätt kan skapa förståelse för hur klinisk praktik kan 
förändras då det tillför aspekter som intuition, traditioner, historia och lokal 
kontext. Utifrån resultaten i denna studie tycks kulturen inom organisationen 
kunna påverka behandlingsbeslut.   
 
Det framkom att kulturen, såväl den prioriterade beprövade erfarenheten som den 
farmakologiska trenden, försvårade implementeringen av riktlinjer. 
Respondenterna uttryckte att kulturen var svår att arbeta emot. Studier har visat 
att kulturen är en viktig faktor för att förstå hur psykiatrins praktik förändras. För 
att förstå hur klinisk personal och organisationer påverkas av kulturen är det 
nödvändigt ta reda på hur klinisk praktik förändras och varför. Att ta hänsyn till 
kulturen inom psykiatrin kan vara ett sätt att förstå variationer inom den kliniska 
praktiken (Lakeman, 2013). Den rådande kulturen upplevdes kunna försvåra 
implementeringen av evidensbaserade riktlinjer.  Med andra ord är det viktigt att 
ta kulturen i beaktande när riktlinjer implementeras. 
 
Klinisk erfarenhet betonas 

Såväl teori (Healy, 2001; Gupta, 2007) som respondenternas uttalanden visar på 
en upplevd skillnad mellan psykiatrisk och somatisk vård. Klinisk erfarenhet 
benämndes av respondenterna som viktigare inom psykiatrin än inom den 
somatiska vården vid behandlingsbeslut. Detta skulle även kunna vara en del i 
förklaringen till varför beprövad erfarenhet kunde prioriteras över evidens.  
 
Respondenterna uttalade att det fanns en risk för varierande behandlingsbeslut 
och ojämlik vård för patienterna, om klinisk erfarenhet fick för stor betydelse. Som 
en lösning på problemet uttalades det att tvärprofessionella team kunde vidga 
perspektiven. Det finns studier som visat att klinisk personal starkt influeras av 
diskussioner med kollegor. Vid implementering av nya behandlingsmetoder kan 
informella diskussioner influera arbetet starkare än evidens (Cook, Schnurr, 
Biyanova & Coyne, 2009). Resultatet visade att respondenterna kände stark tilltro 
till sin kliniska erfarenhet och intuition. Studier har visat att klinisk personal kan 
lägga större vikt vid intuition än vetenskap (Lakeman, 2013). Respondenternas 
lösning gällande tvärprofessionella team går i linje med ovan nämnda studie som 
visat att klinisk personal förlitar sig på diskussioner med kollegor. Diskussioner i 
tvärprofessionella team skulle kunna vara en möjlig väg i riktning mot att minska 
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vårdens variation. Dock visade studien av Cook, Schnurr, Biyanova och Coyne, 
(2009) även att diskussioner med kollegor kan influera starkare än evidens. Därför 
krävs att medlemmarna i teamen är uppdaterade gällande rådande evidens för att 
minska risken för ojämlik vård. 
 
Förutom bristen på en enhetlig bas för behandlingsbeslut kan även andra faktorer 
bidra till ojämlik vård. Studier visar exempelvis att icke kontrollerbara faktorer 
som tidspress, bristande resurser (Bhugra et al., 2011) stress, ofullständig 
information och oklar psykopatologi (Galanter & Patel, 2005), påverkar 
behandlingsbeslut (Bhugra et al., 2011; Galanter & Patel, 2005).  Respondenterna 
uttryckte att de arbetade under stor tidspress, vilket även skulle kunna leda till 
varierande behandlingsbeslut.   
 

Effektivitet prioriteras över vårdkvalitet 

Det finns flertalet faktorer som påverkar implementeringen av riktlinjer i 
organisationer (Grol, et al., 2005) och i resultatet framkom flera aspekter som går i 
linje med teorier om implementering.  Exempelvis finns teorier som menar att 
organisatoriska aspekter, som ekonomi och administration påverkar 
implementeringen av riktlinjer (Grol, et al., 2005). Syftet med nationella riktlinjer 
är att förbättra vårdkvaliteten och främja jämlik vård (Socialstyrelsen, 2010). 
Resultatet visade dock att respondenterna upplevde att det i organisationen 
snarare rådde fokus på ekonomiska aspekter och effektivitet när de nationella 
riktlinjerna skulle implementeras. Detta medförde att det inte blev tydligt för 
respondenterna på vilket sätt ledningen tog hänsyn till de nationella riktlinjernas 
syfte gällande förbättrad vårdkvalitet. Detta kan ha bidragit till ett upplevt fokus 
på effektivitet och det uttalades att besöksstatistik prioriterades över vårdkvalitet. 
I en kontext med starkt fokus på effektivitet kan med andra ord de nationella 
riktlinjerna upplevas nyttjas som ett verktyg för det ändamålet snarare än i 
riktning mot förbättrad vårdkvalitet. 
 
Professionsutrymmet riskerar reduceras 

Respondenterna gav uttryck för att organisationens fokus på effektivitet kunde 
leda till att professionsspecifika kompetenser riskerade gå förlorade eller likriktas. 
Respondenterna upplevde att organisationen formulerade ”f rkantiga 
st rdokument” vilket enligt respondenterna riskerade resultera i minskat 
professionsutrymme. Garpenby (2007) fann att klinisk personal upplevde oro för 
att professioner kunde likriktas samt att olika perspektiv och kompetenser även 
kunde reduceras till följd av lokala riktlinjer och vårdprogram. Resultatet i denna 
studie påvisade en liknande oro, men här länkat till organisationens 
implementering av de nationella riktlinjerna. Respondenterna efterfrågade 
snarare lokala riktlinjer och vårdprogram och såg det som ett sätt att främja 
professionernas olikheter. Frågorna som väcks är om sådana lokalt förankrade 
riktlinjer skulle upplevas gå i linje med ökad vårdkvalitet och främjande av 
professioners olikheter? Eller skulle det upplevas gå i linje med tidigare studier 
som visat att även lokala riktlinjer skapar en oro för likriktade professioner? 
 

För att implementering ska ske har studier visat att det är viktigt att den kliniska 
personalen känner förtrogenhet för riktlinjerna, att riktlinjerna känns 
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genomförbara samt att den kliniska personalen har tilltro till att riktlinjerna 
kommer leda till ett positivt utfall (Cabana, et al., 1999). Resultatet indikerade en 
oro hos respondenterna. De uttryckte ett missnöje med organisationens tolkning 
och tillämpning av de nationella riktlinjerna, då det som implementerades kunde 
medföra vissa risker och negativa konsekvenser. Detta skulle kunna leda till en 
lägre grad av tilltro till att de nationella riktlinjerna skulle leda till ett positivt 
utfall. Studier har även visat att följsamheten påverkas av hur väl riktlinjerna 
stämmer överens med den kliniska personalens värderingar (Bhattacharyya, et al., 
2009). Respondenterna gav uttryck för att de ville prioritera vårdkvalitet över 
effektivitet, vilket indikerar att organisationens tolkning och tillämpning av de 
nationella riktlinjerna inte stämde överens med respondenternas värderingar. 
Sammantaget skulle detta kunna leda till minskad följsamhet för de nationella 
riktlinjerna och därmed påverka implementeringsprocessen negativt. 
 
Bristande lokal förankring och informationsspridning 

Lokala riktlinjer och vårdprogram är tänkta att ta hänsyn till innehållet i 
behandlingen och ge stöd i arbetsprocessen för den kliniska personalen 
(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015). Det blev tydligt i resultatet att 
lokala riktlinjer saknades och att kunskapen om nationella riktlinjer var 
begränsad. Detta då respondenterna gav uttryck för att nationella riktlinjer inte 
spreds eller förankrades lokalt på mottagningen. De gav även uttryck för att de 
saknade stöd från organisationen gällande innehållet i behandlingen och 
arbetsprocessen och upplevde ett stort eget ansvar i dessa frågor.  Dessa brister 
gällande lokal förankring av riktlinjer verkar inte vara unikt för denna mottagning, 
då det är ett problem som återfinns inom många organisationer (Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys, 2015). Nationella riktlinjer saknar ofta detaljer för 
tillämpningen och en beskrivning av vad som krävs för att organisationen ska 
kunna tillämpa riktlinjerna (Burgers, Cluzeau, Hanna, Hunt, Grol, 2003). Att 
anpassa nationella riktlinjer till den specifika organisationen kan öka acceptansen 
och följsamheten för riktlinjerna (Harrison, Legare, Graham, Fevers, 2010). Dessa 
lokala riktlinjer och vårdprogram kan den kliniska personalen använda som stöd 
för att arbeta i enlighet med evidens och beprövad erfarenhet i praktiken 
(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015). Resultatet visade att 
omsättningen av nationella riktlinjer till lokal nivå verkade ha brister, vilket 
medförde svårigheter i respondenternas arbetsprocess. Detta hänger även 
samman med respondenternas upplevelse av att de nationella riktlinjerna 
implementerades med avseende på struktur och effektivitet. 
 

Respondenterna uttryckte att det inte fanns någon specifik person som hade ett 
uttalat ansvar för implementeringen eller spridningen av såväl nationella som 
lokala riktlinjer. Ett sätt som riktlinjerna spreds inom organisationen var via mail. 
Detta är ett exempel på passiv spridning, något som har visat sig vara ineffektivt 
(Armstrong, Waters, Crockett, & Keleher, 2007). Det har visat sig att 
kombinationen av införandet av riktlinjer med aktiva, utbildande interventioner 
och diskussioner förbättrar chanserna till god implementering (Francke, et al., 
2008). Detta verkade inte ske inom denna organisation och kan vara en del i 
förklaringen till varför implementeringen hade brister. 
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Slutsats 

 

Kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin har riktats från Socialstyrelsens (2010) 
håll, då vården inte uppfyllde kraven om god och jämlik vård till alla i 
befolkningen. Utifrån resultatet i denna studie kan hypotesen att det kan finnas en 
risk för ojämlik vård även inom den aktuella barn- och ungdomspsykiatriska 
mottagningen fortsatt formuleras. Detta då en enhetlig bas för behandlingsbeslut 
baserad på evidensbaserade riktlinjer upplevdes saknas. En mer omfattande 
studie för att undersöka behandlingsbeslut inom barn- och ungdomspsykiatrin i 
Sverige skulle kunna bidra till ökad kunskap om hur de nationella riktlinjerna 
påverkar vårdkvaliteten. 
 

Respondenterna gav uttryck för positiva attityder gentemot riktlinjers 
ursprungliga syfte och förmedlade en önskan om att arbeta mer evidensbaserat. 
Utifrån detta skulle den kliniska personalen kunna främja en 
implementeringsprocess av evidensbaserade riktlinjer i organisationen och på så 
vis öka förutsättningarna för en enhetlig bas för behandlingsbeslut. Samtidigt 
beskrevs individuella bedömningar vara av yttersta vikt.  Detta medför att klinisk 
personal kan ställas inför ett dilemma. Alla patienter ska erbjudas jämlik vård, 
samtidigt som det måste tas hänsyn till individuella faktorer och vården måste 
anpassas utifrån barnet, ungdomens eller familjens behov och förutsättningar. 
Denna komplexa bedömningssituation skapar flertalet frågor: När ska riktlinjerna 
följas? När kan undantag göras? Hur ska vi se på begreppet professionalitet och 
hur stort utrymme får klinisk erfarenhet i behandlingsbeslut som ska utgå från 
evidens? Är det möjligt att arbeta evidensbaserat och samtidigt individanpassa 
vården? 
 

Riktlinjerna upplevdes förenkla den komplexa verklighet som råder inom 
psykiatrin, då många patienter uppvisar komorbida tillstånd, något som inte tas 
hänsyn till i riktlinjerna. Detta är en svårighet gällande evidens, då studier främst 
genomförs på specifika psykiatriska tillstånd och riktlinjer skapas på gruppnivå. 
Vid komorbida tillstånd saknas evidensbaserade metoder. Detta verkar skapa 
problem för den kliniska personalen och frågan skulle behöva lyftas på nationell 
nivå. Frågan som behöver besvaras är: kan evidensbaserade riktlinjer för 
komorbida tillstånd skapas och hur ska sådana i så fall utformas? 
 

De begränsningar som respondenterna gav uttryck för länkades delvis till 
tolkningen och tillämpningen av de nationella riktlinjerna inom organisationen. 
Lokal förankring av riktlinjer upplevdes saknas, vilket medförde att 
respondenterna saknade stöd för arbetsprocessen. Den upplevda avsaknaden av 
lokala riktlinjer skulle kunna vara en del av förklaringen till respondenterna kände 
stort ansvar och förlitade sig starkt på sin kliniska erfarenhet och intuition snarare 
än på evidensbaserade riktlinjer. Implementeringsprocessen i organisationen hade 
förutom den upplevda bristen på lokal förankring även andra upplevda brister, 
såsom bristande informationsspridning och otydlig ansvarsfördelning. 
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Metodologisk diskussion 
 

Hur kvalitetsbedömning av kvalitativa forskningsmetoder ska gå till har länge 
debatterats (Sandelowski & Barrosso, 2002). Huvudbegreppen vid granskning av 
kvantitativ forskning, reliabilitet och validitet anses inte alltid lämpliga. Istället 
förespråkas begrepp anpassade till kvalitativ forskning (Graneheim & Lundman, 
2004). Inom kvalitativ forskning används begreppet tillförlitlighet 
(trustworthiness), för att bedöma kvalitet (Rolfe, 2006). Studien kommer därför 
att granskas utifrån detta begrepp. Tillförlitlighet (trustworthiness) består av tre 
faktorer, trovärdighet (credability), pålitlighet (dependability) samt överförbarhet 
(transferability) (Graneheim & Lundman, 2004). 
 

Trovärdighet 

Trovärdighet utgår från studiens syfte och avser hur väl data och arbetsprocess 
passar för det valda syftet (Polit & Hungler, 1999). Trovärdighet kan på detta sätt 
liknas vid intern validitet (Rolfe, 2006). 
 

Då denna studie var sprungen ur det pågående forskningsprojektet En 
evidensbaserad barnpsykiatri användes ett befintligt datamaterial. Författarna var 
bundna till det befintliga datamaterialet och kunde därför inte ställa följdfrågor 
eller kompletterande frågor, vilket kan ses som en begränsning. 
 

Då intervjuerna innefattade ett frågeområde som inte var aktuellt för denna studie 
komplicerades kodningen av materialet. Inledningsvis sorterades irrelevanta 
analysenheter bort. Detta för att försäkra att endast relevant material inkluderades 
i analysen. Inom datamaterialet återfanns även viss begreppsförvirring. Detta då 
respondenterna talade om nationella riktlinjer, riktlinjer från svenska BUP-
föreningen, riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting samt vårdprogram 
från olika landsting och benämnde samtliga som ”riktlinjer”.  Utifrån detta 
granskades samtliga koder och citat i sin kontext för att minimera risken för 
feltolkning. För att undvika att tematiseringen skulle förlora sin koppling till 
materialet och riskera att övertolkas återgick författarna till transkriberingarna för 
varje steg i analysprocessen. Bedömartriangulering användes för att öka 
trovärdigheten. 
 

En induktiv ansats och tematisk analys valdes då författarna ville att 
analysprocessen i största möjliga mån skulle vara oberoende av teori för att fånga 
upp en bredd i materialet. Barn- och ungdomspsykiatri är ett forskningsområde 
som är under utveckling. Detta medförde att det var svårt att finna studier och 
teorier anpassade specifikt för denna kontext. Detta medförde att andelen 
rapporter var större i denna studie än vanligtvis, men det var nödvändigt för att 
skapa förståelse för kontexten. Detta kan påverka trovärdigheten negativt men 
påvisar samtidigt vikten av forskning inom denna kontext. 
 

Pålitlighet 

Pålitlighet utgår från hur väl processen, datainsamlingen och analysen stämmer 
överens med förändringar över tid. Det vill säga hur data kan förändras över tid 
eller andra förändringar som forskarna gjort under studiens gång (Rolfe, 2006). 
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Intervjuerna i denna studie samlades in under en avgränsad period, vilket ökar 
pålitligheten. Intervjuernas semistrukturering skulle kunna vara en begränsning 
gällande pålitlighet då intervjuerna skilde sig något åt beroende på vilka 
följdfrågor som ställdes. Dock berörde samtliga intervjuer tydligt samma 
frågeområden och semistruktureringen upplevdes i detta fall snarare som en 
styrka då intervjuerna fördjupades. 
 
Överförbarhet 

Överförbarheten utgår från huruvida resultaten kan översättas till andra kontexter 
eller grupper. På detta sätt har överförbarhet likheter med extern validitet och 
generaliserbarhet (Rolfe, 2006). 
 

Syftet med studien var inte att skapa så stor överförbarhet som möjligt utan att 
undersöka respondenternas subjektiva upplevelser. Dock visade resultatet vissa 
likheter med teori varpå antaganden kunde göras om att delar av resultaten inte 
enbart var specifika för den aktuella mottagningen. För att öka överförbarheten 
beskrevs tillvägagångssättet i metoden. Dock var beskrivningen av kontexten och 
respondenterna en balansgång mellan tydlighet och etik. På grund av studiens 
karaktär var det viktigt att värna om anonymitet för såväl respondenterna som 
mottagningen. Detta påverkar överförbarheten negativt, men var nödvändigt ur en 
etisk synvinkel. För att öka tydligheten och transparensen i materialet valde 
författarna att presentera en matris med samtliga teman. 
 
 

För vidare forskning 
 

Barn och ungdomar utvecklas under en period i snabbare takt än vuxna, både 
psykologiskt, fysiskt och neurologiskt. Dessa utvecklingsfaktorer måste därför tas i 
beaktande när behandling ska utformas och dess effekter ska studeras.  
 

En behandling som har evidens inom exempelvis vuxenpsykiatrin kan därför vara 
ineffektiv eller rentav skadlig om den appliceras i barn- och ungdomspsykiatrins 
kontext (Hoagwood, et al., 2001). Mer forskning inom fältet för barn- och 
ungdomspsykiatri måste därför till för att säkerställa att barn och ungdomar får 
tillgång till adekvat, säker och effektiv vård och omsorg. 
 

Ett område som kräver mer forskning är hur klinisk personal inom barn- och 
ungdomspsykiatrin fattar behandlingsbeslut, då det i litteraturen främst går att 
finna studier som gjorts inom vuxenpsykiatri eller andra vårdinstanser. De flesta 
studier har även tittat på läkares behandlingsbeslut medan färre studier har tittat 
på psykologers eller kuratorers behandlingsbeslut. 
 

Utformningen av riktlinjer är ett viktigt steg i att säkerställa att barn och 
ungdomar får tillgång till rätt vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2010), men att 
riktlinjer finns tillgängliga är dock ingen garanti för att de används i den kliniska 
praktiken (Francke et al, 2008). Det behövs i dagsläget mer forskning kring 
implementering av riktlinjer och dess tillämpning, för att säkerställa att den 
forskning som görs inom det psykiatriska fältet faktiskt används i den kliniska 
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praktiken. Det bör därför göras fler studier på barn- och ungdomspsykiatri och 
tillämpningen av riktlinjer. 
 

I dagsläget saknas studier om klinisk personals vanor som en förklaring till varför 
behandlingsmetoder lever kvar trots bristande evidens. Genom att studera vanor 
skulle bättre implementeringsstrategier och ökad förståelse kunna vara två vinster 
vid studier av implementering och förändring av klinisk praktik (Nilsen, et al., 
2012). Ett resultat som framkom i denna studie, som författarna inte förutsåg, var 
kulturens påverkan på behandlingsbeslut och implementeringsprocess. Därför bör 
kulturella aspekter både inom de enskilda organisationerna och inom psykiatrin 
generellt ges större utrymme i framtida studier av behandlingsbeslut och 
implementering av riktlinjer. 
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Bilaga 1, intervjuguide 
 
 

Bakgrund 
Hur länge arbetat, profession etc.  
Huvudfokus i kliniskt arbete? 
 
Bedömning och behandling 
Bedömning – Hur går du tillväga? 
Källor (bedömningsinstrument) 
Suicidbedömning 
 
Beslut om behandling 
Hur går du tillväga? 
Källor, externt, internt 
Utvärdering/uppföljning 
Vilka faktorer väger du in för att fatta beslut om behandling 
Barnet/Familjens roll i behandlingsbeslut 
 
Vid behandling av depression 
Hur går du tillväga? 
 
Riktlinjer och vårdprogram 
Har kliniken vårdprogram eller följer några riktlinjer för behandling av 
depression? Vilka? 
Vilken betydelse har sådana riktlinjer för dig? 
Känner du till några vårdprogram eller riktlinjer? 
Vilka för- och nackdelar ser du med vårdprogram/riktlinjer? 
När blir sådana dokument stödjande för dig som behandlare 


