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Kollaborativ  Terapeutisk  Neuropsykologisk  Utredning  (Collaborative 
Therapeutic Neuropsychological Assessment – CTNA, Gorske & Smith, 
2009) är ett förhållningssätt vid neuropsykologiska utredningar vars syfte 
är  att  utredningen  ska  vara  behandlande.  Barn  som  genomgår 
neuropsykologiska  utredningar  har  på  grund  av  sina 
funktionsnedsättningar inte sällan komorbida depressiva symtom (Greene, 
2003).  Studiens  syfte  var  att  undersöka  om  CTNA  har  terapeutiska 
effekter  på  depressiva  symtom  hos  barn  som  genomgår  en  fördjupad 
psykologisk  funktionsutredning.  42  individer  i  åldrarna  7-17  år  från 
väntelistan för utredning på Barn- och Ungdomspsykiatriska  kliniken i 
Sundsvall  delades  in  i  betingelserna  Utredning  enligt  CTNA  (n=15), 
Föräldrastöd (n=12), eller fortsatt Väntelista (n=13). Två föll bort under 
studiens  gång.  Som  utfallsmått  användes  självskattningar  av 
depressionssymtom med Becks Ungdomsskalor (BUS). Resultaten visade 
ingen  signifikant  interaktionseffekt  mellan  grupp  och  mättillfälle  (pre-
post).  Författarna  identifierade  dock  intressanta  tendenser  rörande 
CTNA:s  behandlande  effekt  och  rekommenderar  fortsatt  forskning  på 
området.  Aktuell  studie  bör  replikeras  med  vissa  metodologiska 
förändringar.       

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF),  såsom Autism, 
Aspergers syndrom, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och Tourettes 
syndrom, lider ofta av samtida depression (Cavanna, Servo, Monaco & Robertson, 
2009; Daviss, 2008; Kutscher, 2005; Leyfer et al, 2006). Kollaborativa Terapeutiska 
Neuropsykologiska  Utredningar  (Collaborative  Therapeutic  Neuropsychological 
Assessment,  hädanefter  skrivs CTNA) är ett  förhållningssätt  vid neuropsykologisk 
utredning,  utvecklat  av  Gorske  och  Smith  (2009),  vars  syfte  är  att  utreda 
neuropsykologiska  funktionshinder  samtidigt  som  utredningsprocessen  ska  vara 
terapeutisk.
CTNA med dess behandlande inslag vid neuropsykologisk utredning är banbrytande 
inom detta kunskapsområde. Med sitt fokus på att den neuropsykologiska utredningen 
samtidigt  ska  utgöra  en  psykologisk  behandling  förenas  två  tidigare  mer  åtskilda 
praktiker  inom  klinisk  psykologi.  Utredningar  har  tidigare  främst  setts  som  en 
kunskapsinhämtning inför framtida behandlingsinsatser,  snarare än en behandlande 
insats i sig (Finn, 2007; Gorske & Smith, 2009). De kollaborativa och terapeutiska 
inslagen vid personlighetsutredningar har använts sedan slutet av 1960-talet (Finn, 
2007; Fischer,  1970, 2000). För neuropsykologiska utredningar är de behandlande 
inslagen ännu i sin vagga, men på väg att bryta mark genom Gorskes och Smiths 
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(2009)  applicering  av teorierna.  Området  är  dock ännu outforskat  och litteraturen 
begränsad. Det finns således ett stort behov av forskning inom området. Det är viktigt 
att  pröva huruvida den här sortens utredningar har den för individen behandlande 
effekt  som  teorins  upphovsmän  förutspår  och  eftersträvar.  Att  applicera  dylika 
utredningsformer  och  teorier  vid  utredning  av  barn1 är  också  väldigt  nytt,  då 
metodiken huvudsakligen tar sin utgångspunkt i och riktning mot vuxna. Att studera 
behandlingseffekten  vid utredningar av barn fyller  därmed två syften,  då det  dels 
utvärderar  metodikens  generella  behandlande  inslag  och  dessutom  dess 
applicerbarhet och effekt på barn. CTNA tänks minska klientens lidande och skapa en 
positiv förändring i det personliga narrativet (Gorske & Smith, 2009). På så vis skulle 
detta  förhållningssätt  kunna  ha  en  terapeutisk  påverkan  på  psykiska  symtom. 
Specifikt  undersöks  i  föreliggande  studie  den behandlande  effekten  på  depressiva 
symtom  då  dessa  vanligen  ses  hos  barn  med  neuropsykiatriska  funktionshinder 
(Cavanna, Servo, Monaco & Robertson, 2009; Daviss, 2008; Kutscher, 2005; Leyfer 
et al, 2006).

I inledningen ges initialt en kort beskrivning av ett antal vanliga neuropsykiatriska 
funktionshinder  samt  hur  neuropsykologiska  funktionsnedsättningar  utreds  och 
identifieras2. Vidare redogörs för teorier om uppkomst av och symtom på depression3 

samt depressiv  komorbiditet  vid neuropsykiatriska  funktionshinder.  Avslutningsvis 
ges i inledningen en lite utförligare beskrivning av CTNA; dess teoretiska ursprung, 
metodologi, applicering för barn- och ungdomar samt terapeutiska inslag.   

Neuropsykiatriska funktionshinder
Sveriges  Neuropsykologers  Förening  (SNPF)  definierar  Neuropsykiatriska 
funktionshinder  som  psykiatrisk  problematik  vari  biologiska  dispositioner  har  en 
essentiell roll, vilka i sin tur påverkas av psykosociala faktorer (Bryhn et al, 2003). 
Personer  med  neuropsykiatriska  funktionshinder  har  ofta  svårigheter  avseende 
reglering  av  uppmärksamhet,  aktivitetsnivå  och  impulskontroll.  Ytterligare 
svårigheter  kan även röra inlärning och minne,  samspel  med andra,  motorik samt 
uttrycksförmåga  i  tal  och  skrift.  Beteckningen  neuropsykiatriskt  funktionshinder 
används  för  ett  antal  diagnoser,  till  exempel  ADHD, DAMP,  Tourettes  syndrom, 
autism, Aspergers syndrom, språkstörning, dyslexi och tvångssyndrom (Dahlström, 
2008). I föreliggande studie redogörs teoretiskt för diagnoser inom autismspektrumet, 
ADHD  och  Tourettes  syndrom,  då  dessa  ses  som  mest  aktuella  utifrån  studiens 
patientgrupp.

1  I föreliggande uppsats används begreppet barn för alla barn och ungdomar under 18 års ålder.
2  Neuropsykologi används i uppsatsen med avseende på psykologiska funktioner och deras uttryck. 

Neuropsykiatri används för att beteckna psykiatrisk problematik med en neuropsykologisk grund. 
Således  används  begreppet  funktionsnedsättning  kopplat  till  neuropsykologi  och  begreppet 
funktionshinder kopplat till neuropsykiatri.

3  Med begreppet  depression avses  ej  nödvändigtvis  diagnosticerade  former  av  depression,  utan 
uppvisandet av depressiva symtom av olika grad.
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Autismspektrumstörningar
Autism  och  Aspergers  syndrom  (AS)  är  de  två  vanligaste  neuropsykiatriska 
funktionshindren inom kategorin autismspektrumstörningar (Trillingsgaard, Dalby & 
Østergaard,  1999).  Funktionshinder  inom  detta  spektrum  är  relativt  vanliga  och 
studier visar att de förekommer hos ungefär 0,5 – 1 % av befolkningen (Posserud, 
Lundervold,  Lie  &  Gillberg,  2010;  Skokauskas  &  Gallagher,  2010).  En 
litteraturöversikt gjord av Woodbury-Smith & Volkmar (2009) visar att det finns en 
konsensus  hos  forskare  om  att  autismspektrumstörningar  präglas  av 
neuropsykologiska  funktionsnedsättningar  inom områdena mentalisering,  exekutiva 
funktioner  och  central  koherens  (se  under Neuropsykologisk  funktionsutredning 
nedan för definitioner). Nedsatt förmåga till ömsesidig social interaktion är centralt 
vid både Aspergers syndrom och autism (Woodbury-Smith & Volkmar, 2009). Det 
som skiljer autism och Aspergers syndrom åt är enligt DSM-IV att man vid Aspergers 
syndrom inte kan urskilja en försening i språklig- eller kognitiv utveckling, vilket ses 
vid autism (American Psychiatric Association [APA], 2000). Förutom denna skillnad 
menar Woodbury-Smith och Volkmar (2009) att personer med AS, till skillnad från 
autistiska personer, generellt är motiverade till interaktion med andra.

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
Attention-Deficit  Hyperactivity  Disorder  (ADHD)  är  ett  vanligt  förekommande 
neuropsykiatriskt funktionshinder. Det är den vanligaste kognitiva, emotionella och 
beteendemässiga  problematiken  som  barn  behandlas  för  och  punktprevalensen  är 
cirka 4-7 % världen över. ADHD karaktäriseras av bestående funktionsnedsättningar 
rörande  uppmärksamhet,  hyperaktivitet  och  impulsivitet  (Spencer,  Biedermann  & 
Mick, 2007; Voeller, 2004). Störningen leder i de flesta fall till negativa psykosociala 
långtidskonsekvenser (Gillberg et al, 2004). 

Det  finns  tre  kategorier  inom  ADHD:  huvudsakligen  uppmärksamhetsstörning, 
huvudsakligen  hyperaktivitets-  och  impulsivitetsstörning,  eller  en  kombination  av 
dessa två (Voeller, 2004). De flesta barn med ADHD har även andra svårigheter och 
ytterligare en DSM-diagnos (Gillberg et al, 2004).

Tourettes syndrom
Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som för diagnos kräver att 
barnet  under  ett  års  tid  uppvisar  såväl  motoriska  som  vokala  tics,  vilket  är 
okontrollerbara,  stereotypa  och  upprepade  motoriska  rörelser  eller  vokala  ljud 
(Cavanna et al, 2009; Kutscher, 2005).  Studier visar på en prevalens för Tourettes 
syndrom mellan  0,46 –  1,85 % för  barn  i  åldern  5-18  år  (Cavanna  et  al,  2009). 
Förutom  tics  ses  vid  Tourettes  syndrom  en  stor  komorbiditet  med  andra 
neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar.  Vanligen  ses  samtida  ADHD  och/eller 
obsessive-compulsive-  disorder  (OCD  –  Spencer  et  al,  1998).  Hela  90  %  av 
patientgruppen  har  andra  samtida  diagnoser  och  det  är  inte  sällan  just  dessa 
komorbida diagnoser som skapar problem för individen (Cavanna et al, 2009).
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Neuropsykiatrisk utredning
Gillberg  och  Hellgren  (2000)  skriver  i  Barn-  och  ungdomspsykiatri att  en 
barnpsykiatrisk utredning kan bli aktuell vid vissa symtom och viss problematik för 
att förtydliga barnets svårigheter och behov av behandling. Enligt dem innefattar en 
barnpsykiatrisk  utredning  initialt  vissa  grundläggande  moment  så  som 
undersökningar  av psykiatrisk  status och medicinsk  utveckling.  I  vissa  fall  räcker 
dessa som underlag för diagnos och i andra fall ligger de till grund för en utvidgad 
utredning. I dessa blir psykologisk utredning och bedömning i kombination med en 
detaljerad  social  anamnes  viktiga  inslag.  Även neurobiologiska,  neurofysiologiska 
och genetiska undersökningar kan förekomma (Gillberg & Hellgren, 2000).

Neuropsykologisk funktionsutredning
Sveriges  Neuropsykologers  Förening  (SNPF)  beskriver  neuropsykologi  som 
förhållandet mellan hjärna och beteende (Bryhn et al, 2003). De förespråkar att man i 
en utredning undersöker följande neuropsykologiska funktioner: 

 Generell  begåvningsnivå: Avser  ofta  verbal-  och  perceptuell  funktion  i 
kombination med stödfunktioner i  arbetsminne och snabbhet (Baron,  2004; 
Bryhn et al, 2003). 

 Exekutiva  funktioner: Avser  förmågan  att  planera,  organisera  och  reglera 
komplexa beteenden mot ett mål (Baron, 2004; Bryhn et al 2003). 

 Uppmärksamhet: Innefattar  flera  separata  förmågor  för 
informationsprocessande;  exempelvis  att  fokusera,  kvarhålla  samt  skifta 
uppmärksamhet (Lezak, Howieson & Loring, 2004). 

 Sensoriska och Motoriska funktioner: Avser att ta in, bearbeta och samordna 
känselintryck, samt att fysiskt agera gentemot omvärlden (Lezak et al, 2004).

 Inlärning  och  minne:  Avser  en  process  av  stegen  inkodning,  lagring  och 
återhämtning av information (Baron, 2004).  

 Visuella  och  Spatiala  funktioner: Innefattar  registrering,  tolkning  och 
sammansättning av synintryck (Bryhn et al, 2003).

 Auditiv  perception och språk: Berör  förmågan att  analysera  och producera 
ljudenheter och ord (Bryhn et al, 2003). 

 Central  koherens: Avser  förmågan  att  se  sammanhang  och  ge  mening  åt 
tillvaron utifrån omgivande information (Bryhn et al, 2003).

 Social kognition: De förmågor som kan undersökas är empati, mentalisering 
(att tänka om andras tankar och känslor),  kognitiv flexibilitet,  avläsning av 
känslouttryck, kommunikation och samspel (Bryhn et al, 2003). 

Smedler och Tideman (2009) skriver i  Att testa barn och ungdomar att psykologisk 
testning görs vid behov av fördjupad förståelse av barns intrapsykiska funktioner. 
Grunden för lyckade utredningar och framtida behandlingar nås genom att  barnets 
föräldrar  har  en  förståelse  för  utredningssyftet  samt  ställer  sig  motiverade  till  ett 
genomförande och en mottagning av utredningsresultatet.  Författarna betonar även 
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vikten  av  säkerställandet  av  resurser  för  att  efter  utredning  kunna  möta  de  av 
utredningen funna behoven hos barnet.

Smedler och Tideman (2009) särskiljer tre olika utredningssätt: metodorienterade, 
problemorienterade  och  behandlingsinriktade.  Metodorienterade  utredningar  utgår 
ifrån  ett  på  förhand  bestämt  batteri  av  test  och  anpassas  inte  utifrån  barnets 
problematik.  Fördelen  med  detta  sätt  är  att  psykologen4 blir  erfaren  rörande 
arbetsmaterialen medan nackdelen är att utredningens möjliga resultat begränsas av 
metodvalet. Vid problemorienterade utredningar väljs metoder istället utifrån barnets 
problembild.  Man öppnar för olika förklaringsmodeller,  ställer  flera hypoteser  om 
problematikens grund och prövar sedan dessa under utredningen genom exempelvis 
psykologiska  test.  Slutsatser  kan  sedan  bidra  till  att  förklara  problematiken  och 
användas för behandlingsplanering. Behandlingsinriktade utredningar ger svar på om 
barnet kan bli behjälpt av en viss behandling. 

Författarna betonar även att psykologen ska förklara testsituationen för barnet samt 
stimulera  till  samarbete.  Psykologen  skall  dessutom  beakta  bland  annat  barnets 
attityd, förhållningssätt till krav, arbetsstil, språk och visuomotorik. Observationer av 
dessa  områden  kan  komplettera  övriga  testresultat  vid  bedömningen  av  barnets 
funktioner (Smedler & Tideman, 2009).

Depression hos barn
Depression  ses  som  en  individs  reaktion  på  besvikelse  eller  förlust.  Reaktionen 
påverkas av barnets faktiska situation, samt av ärftlighet i kombination med bristande 
stöd i miljön (Gillberg & Hellgren, 2000). Vad som utlöser depressiva symtom hos 
barn påverkas således av såväl individ- som omgivningsfaktorer. Det är interaktionen 
mellan dessa som styr depressionsutvecklingen och det finns således inga bestämda 
orsaksförklaringar  då  samspelet  mellan  barn  och  miljö  är  komplext  (Restifo  & 
Bögels, 2009). Depression kan utlösas av stress i barnets livssituation där kraven på 
barnet har överstigit dess förmågor. För att undvika depression är det därför viktigt att 
barn lever i ett begripligt och meningsfullt sammanhang, där krav anpassas utifrån 
dess förmågor och omgivningen hjälper till att hantera påfrestande situationer i livet 
(Gillberg & Hellgren, 2000).

Depression hos barn syns vanligen genom flera symtom. Känslomässiga symtom 
kan  visa  sig  i  form  av  nedstämdhet,  gråt,  skuld,  ilska,  ångest  och  irritation. 
Beteendemässiga  uttryck  kan  vara  socialt  undvikande,  minskade  fritidsintressen, 
minskat  engagemang  i  arbete  och  koncentrationssvårigheter.  Kognitivt  följer  av 
depression  vanligen  negativa  tankar  om  sig  själv  och  framtiden  samt 
självmordstankar.  Fysiologiska  följder  vid  depression  kan  vara  aptitproblem samt 
trötthetskänslor och/eller sömnsvårigheter (Nilzon, 1995). 

Punktprevalensen för depression har i studier visats vara 0,4 – 2,5 % hos barn, samt 
0,4  –  8,3  %  hos  tonåringar  (Larsson,  2002).  Det  kan  vara  svårt  att  upptäcka 
depression  hos  barn  då  de  kan  ha  svårt  för  att  uttrycka  hur  de  mår  på  ett  för 

4  För att  beteckna den hjälpande  används i  uppsatsen huvudsakligen begreppet  psykolog.  Detta 
begrepp används även i de fall då referenslitteraturen använder andra, men närbesläktade, begrepp.
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omgivningen förståeligt sätt, exempelvis genom att sätta ord på känslor. Således kan 
mörkertalet för barn med depression vara stort (Gillberg & Hellgren, 2000).

Depressiv komorbiditet vid neuropsykiatriska funktionshinder
Enligt  Greene  (2003)   befinner  sig  barn  och  unga  med  neuropsykologiska 
funktionsnedsättningar i ett kroniskt tillstånd av frustration, irritation och utmattning. 
Detta  medför  svårigheter  med att  hantera  hinder  i  vardagslivet  och kan bidra  till 
utvecklandet av en depression. 

Daviss  (2008)  rapporterar  att  depression är  5,5  gånger  vanligare  hos  barn med 
ADHD än de som inte har diagnosen i ett populationstvärsnitt. Författaren menar att 
de  svårigheter  som  funktionshindret  innebär  interagerar  med  miljömässiga 
förutsättningar  och  leder  till  depressiva  symtom.  Det  finns  ett  omfattande 
forskningsstöd  för  att  ADHD  har  en  hög  komorbiditet  med  egentlig  depression 
(Gillberg et al, 2004; Rommelse et al, 2009; Spencer et al, 1998; Spencer et al, 2007; 
Voeller, 2004). 

Även  vid  autismspektrumstörningar  finns  en  hög  komorbiditet  med  egentlig 
depression (Ghaziuddin, Weidmer-Mikhail & Ghaziuddin, 1998; Leyfer et al, 2006; 
Skokauskas & Gallagher, 2010; Woodbury-Smith & Volkmar, 2009). Det kan dock 
vara  svårt  att  upptäcka  tecken  på  depression  hos  människor  med 
autismspektrumstörningar,  då  depressiva  symtom  i  denna  patientgrupp  generellt 
framträder  tydligt  först  vid djupare eller  mer långvariga depressioner.  Detta  beror 
troligen delvis på att denna patientgrupp har svårigheter med att uttrycka sina mentala 
tillstånd  (Leyfer  et  al,  2006;  Skokauskas  &  Gallagher,  2010).  Attwood  skriver  i 
Kutscher (2005) att barn med Aspergers syndrom kan utveckla en depression som en 
följd av en insikt om att de är annorlunda. De internaliserar enligt honom andra barns 
syn  på  dem  som  socialt  klumpiga,  vilket  leder  till  självkritik  och  social 
tillbakadragenhet.

Det finns rikligt med forskningsstöd för att depression ofta ses för individer med 
Tourettes  syndrom (Cavanna  et  al,  2009;  Robertson,  2006;  Spencer  et  al,  1998). 
Livstidsrisken för depression för denna patientgrupp är 10 % och studier visar på en 
punktprevalens mellan 1,8 – 8,9 %. Depressionsorsakerna är varierade,  symtomen 
påverkas  förutom  av  tics  och  deras  omfattning  även  av  exempelvis  OCD, 
sömnstörningar,  ADHD  och  att  Tourettes  syndrom  är  socialt  förhindrande  och 
stigmatiserande. Studier har visat att det ofta är just de för denna grupp så vanliga 
komorbida syndromen som leder till depression och inte tics ensamma (Cavanna et al, 
2009; Robertson, Williamson & Eapen, 2006). Spencer et al (1998) har i en studie 
funnit  att  komorbid  psykiatrisk  problematik  vid  Tourettes  syndrom,  så  som 
depression, är en följd av samtida ADHD. Man förtydligar dock att kombinationen av 
Tourettes syndrom och ADHD är väldigt vanlig och förekommer i upp till 80 % av 
fallen vid Tourettes syndrom. Cohen, Sade, Benarroch, Pollak och Gross-Tsur (2008) 
har  funnit  att  psykosociala  faktorer  i  barnets  omgivning  påverkar  graden  av 
depressionssymtom hos barn med Tourettes syndrom. En föräldrastil som är präglad 
av acceptans och främjande av autonomi är associerad med en känsla hos barnet av 
att kunna kontrollera sitt liv, vilket är en skyddsfaktor mot depression.
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Greene (2003) skriver att barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar ofta 
har svårigheter gällande samspel i sociala situationer. Fournier (2009) har i en studie 
rörande pojkar i åldern 7-11 år kunnat påvisa att social ranking, vilket styrs av graden 
av  social  attraktivitet  hos  jämnåriga,  predicerar  depression.  Social  attraktivitet  är 
barnets förmåga att attrahera och sedan bibehålla positiv uppmärksamhet från andra 
(Fournier,  2009).  Utifrån  dessa  resonemang  är  det  möjligt  att  barn  med 
neuropsykologiska funktionsnedsättningar blir deprimerade delvis på grund av sina 
sociala svårigheter.  

Kollaborativ Terapeutisk Neuropsykologisk Utredning (CTNA)

CTNA:s teoretiska grund
Den  teoretiska  basen  till  CTNA  står  att  finna  i  de  två  utredningsformerna 
Collaborative  Individualized  Assessment,  av  Constance  Fischer  och  Therapeutic 
Assessment, av Stephen Finn (Gorske & Smith, 2009). 

Constance  Fischer  (1970,  2000)  har  utvecklat  sin  metod,  Collaborative 
Individualized Assessment (CIA) sedan 1960-talet. Den utgår ifrån en kritisk hållning 
gentemot tidigare  mer medicinska och deterministiska  modeller  inom psykologisk 
diagnostik,  testning och personlighetsutredning.  Fischer förespråkar istället  en mer 
existentiell  hållning under  utredningen och gentemot  klienten.  I  hennes modell  är 
klienten medskapare i en öppen utredningsprocess präglad av gemensam dialog. Man 
eftersträvar  att  koppla  testresultaten  till  klientens  kontext.  Förhoppningen  är  att 
testens resultat ska öka förståelsen för situationer i klientens liv, såväl för klienten 
som för anhöriga. Således måste utredningen söka just den typen av förståelse och 
sedan återge den i ett vardagligt språk. Det är viktigt att detta språk baserar sig på 
klientens egna upplevelser och ord, istället för en professionell begreppsanvändning. 
Den senare kan enligt Fischer sällan representera klientens egna perspektiv.

Stephen Finn har sedan 1980-talet arbetat med terapeutiska utredningsformer och 
myntade begreppet Therapeutic Assessment (TA) i mitten av 1990-talet (Finn, 2007; 
Finn & Tonsager, 1997). TA används framförallt vid personlighetsutredningar. Finn 
ser  dessa  utredningar  som  mer  än  bara  insamling  av  information  för  att  nå  en 
förståelse  av  klientens5 problem.  Terapeutiska  utredningar  syftar  till  att  bli  goda 
upplevelser  i  sig,  vilket  kan  skapa  positiva  förändringar  hos  klienten  och  dennes 
anhöriga. Således ses själva utredningsförfarandet, och inte bara konsekvenser i form 
av slutsatser och ökad förståelse, som psykologiskt gynnsamt (Finn, 2007). Det finns 
ett empiriskt forskningsstöd för att återgivning i enlighet med TA har en behandlande 
effekt (Finn & Tonsager, 1992; Newman & Greenway, 1997).

Tad  Gorske  och  Steven  Smith  tillämpade  var  för  sig  Constance  Fischers  och 
Stephen  Finns  metoder  på  neuropsykologisk  utredning  (Gorske  &  Smith,  2009). 
Gorske utvecklade metoden TNA, Therapeutic Neuropsychological Assessment, och 
därefter  den  mer  strukturerade  metoden  NAFI,  Neuropsychological  Assessment 
Feedback  Intervention.  NAFI  utvecklades  som  en  strukturerad 
5  Begreppen  klient  och  patient  används  i  uppsatsen  omväxlande,  beroende  på  kontext,  för  att 

beteckna de hjälpsökande.
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återgivningsintervention som syftar till att öka klientens motivation inför behandling. 
Smith  i  sin  tur  utvecklade  metoden  CNA,  Collaborative  Neuropsychological 
Assessment som utgår från tre mål. För det första att finna svar på klientens och den 
professionelles frågor. För det andra att  skapa en situation där klienten känner sig 
förstådd och lyssnad på. Slutligen, för det tredje, att skapa en upplevelse som ger 
klienten ny förståelse för sitt personliga narrativ, som kan leda till insikt, utveckling 
och acceptans (Gorske & Smith, 2009).

Sammanfattningsvis  utvecklades  Kollaborativ  Terapeutisk  Neuropsykologisk 
Utredning (CTNA) som en hybrid av NAFI och CNA. CTNA är kollaborativ i den 
mening att klient och psykolog tillsammans försöker förstå problemet som klienten 
söker för. Den är terapeutisk då målet är att utredningsprocessen och dess förståelse 
ska leda till minskat lidande för klienten (Gorske & Smith, 2009).

CTNA har en delvis fenomenologisk grundsyn på informationsinsamling då man 
förutom objektiva källor, såsom tester, även intresserar sig för klientens upplevelser. 
Detta  innebär  att  klientens  subjektiva  förståelse  av  problem  och  testresultat 
värdesätts. Följden blir att klienten känner sig validerad i sin förståelse samt blir mer 
villig att dela med sig av sina upplevelser (Gorske & Smith, 2009). Man resonerar i 
linje  med  Finn  och  Tonsagers  (1997)  slutsats  att  informationsinhämtande  och 
terapeutiska hållningar vid utredning kan ses som komplementära.

Neuropsykologisk utredning utifrån CTNA
Grunden i en utredning enligt CTNA är att utredningen och dess återgivning ska ske i 
ett samarbete mellan klient och psykolog. Detta samarbete präglas av ett öppet och 
ömsesidigt  informationsdelande  rörande  testningen  och  dess  resultat.  Man  ser 
testresultat  som  beskrivningar  av  klientens  liv  utanför  testsituationen  och  strävar 
således efter att spegla testresultat utifrån vardaglig funktion (Gorske & Smith, 2009). 

En utredning utifrån CTNA inleds med ett samtal där syftet är att tillsammans med 
klienten förstå problemet samt när och hur länge det har påverkat denne. Man beaktar 
förutom klientens kognitiva reaktion på problemet även känslomässiga följder av det, 
samt  klientens  önskan  om  utfall  av  utredningen  (Central  Cognitive-Emotional 
Complaint, CCEC). Processen ska utmynna i att klienten, med psykologens hjälp, kan 
formulera en eller flera frågor som utredningen kan ge svar på. Dessa frågor utgör en 
utgångspunkt för utredningen och följs upp under återgivningssessionerna. Ett annat 
viktigt syfte med det första samtalet är att socialisera in klienten i den kollaborativa 
utredningsprocessen. Detta tänks förstärka samarbetsalliansen och aktivera klientens 
engagemang inför utredningen (Gorske & Smith, 2009).

En  kollaborativ  utgångspunkt  gör  således  klienten  till  en  aktiv  och  nyfiken 
deltagare  i  den  fortsatta  utredningsprocessen,  samt  ökar  klientens  tilltro  till  att 
utredningen kan ge relevanta svar på dennes frågor (Gorske & Smith, 2009). Finn 
(2007) förespråkar att man under testningen initialt utgår ifrån tester som ligger nära 
klientens egna frågeställningar. Han föreslår även att klienten ska involveras som en 
medtolkare av testresultaten, för att dessa ska kunna kopplas till klientens vardagliga 
funktion.  Vidare  anser  Finn  att  man  under  utredningsprocessen  bör  ge  löpande 
återgivning av testresultaten och därigenom öka klientens förståelse för dessa.
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Utredningsprocessen  utmynnar  i  en  eller  flera  återgivningssessioner  samt  en 
återkoppling av skriftlig art. En grundprincip är att testresultaten ska ges på ett för 
klienten  enkelt  och  förståeligt  språk.  De  ska  kunna  öka  förståelsen  för  klientens 
fungerande i vardagslivet och återges i form av styrkor och svagheter. De ska också 
kunna ligga till grund för en behandlingsplan. Återgivningssessionerna har inslag från 
Motiverande  samtal  (Gorske  &  Smith,  2009).  Motiverande  samtal  (Motivational 
Interviewing – MI) är en samtalsmetod som används för att hjälpa klienten att ta ett 
beslut rörande en eventuell förändring, om den ska äga rum eller inte. Psykologens 
uppgift är att hjälpa till att belysa olika aspekter av förändringen, samt bidra till att 
öka klientens motivation (Barth & Näsholm, 2006). I CTNA används MI som en del 
av återgivningsprocessen, för att interagerandet ska vara klientcentrerat samt för att 
kunna hantera eventuella motstånd hos klienten (Gorske & Smith, 2009). MI med 
dess  kollaborativa,  humanistiska  och  klientcentrerade  inslag  faller  sig  väl  med 
grundtankarna inom CTNA.

Ett  sätt  att  återge testresultaten på ett  klientcentrerat  sätt  är  genom MI:s metod 
meny, där klienten själv väljer vilka resultat man pratar om. Klienten kan då välja bort 
information  som  står  i  strid  med  dennes  självbild.  Man  påtvingar  inte  denna 
information då klientens autonomi är avgörande (Barth & Näsholm, 2006).

Vid återgivningssessioner  efterfrågas först  klientens syn på hur det var att  göra 
testet och därefter ber psykologen om lov att framföra resultaten och säga vad denne 
som  professionell  tänker  om  dessa.  När  testresultaten  har  återgivits  efterfrågas 
klientens  reflektioner,  reaktioner  och  synpunkter  på  denna  nya  information. 
Återgivning  följer  således  konceptet:  ”Efterfråga-Delge-Efterfråga”.  Psykologen 
svarar på klientens reaktioner genom att  använda sig av reflektioner,  valideringar, 
öppna frågor och sammanfattningar av klientens ord (Gorske & Smith, 2009). Vid 
klientmotstånd möter  psykologen  detta  med förståelse,  empati  och öppna frågor  i 
syfte att utforska motståndet. Målet är att hjälpa patienten att lösa ambivalensen som 
motståndet  utgör  och  öka  motivationen  inför  en  förändring.  En  utredning  enligt 
CTNA har som mål att skapa förutsättningar för en positiv förändring hos klienten 
och  dennes  omgivning.  MI  tänks  stimulera  motivationen  för  att  ta  till  sig  ny 
information och förståelse om sig själv (Gorske & Smith, 2009).

Tillämpning av CTNA på neuropsykologiska barnutredningar
Såväl Gorske och Smith (2009) som Finn (2007) argumenterar för involverandet av 
föräldrar  i  den  kollaborativa  processen  vid  utredning  av  barn.  Gorske  och  Smith 
(2009) menar att följden av detta blir att föräldrarna känner sig mer välinformerade 
och förmögna att ta ansvar för sitt barns mående. Finn (2007) skriver att det är viktigt 
att  både  barnet  och  föräldrarna  får  komma  med  egna  frågeställningar  inför 
utredningen, så att de är delaktiga i att definiera utredningens mål. Han förespråkar 
även att föräldrarna ges löpande återgivning om testresultat och att de får ge sin syn 
på vad resultaten betyder för dem. Tharinger et al (2008a) beskriver att det är viktigt 
ur  flera  perspektiv  att  ge  omfattande  återgivning  åt  både  barn  och  föräldrar  om 
utredningsresultat. För det första är det en etisk skyldighet, för det andra gynnar det 
öppenhet  och  samarbete  och  därmed  föräldrarnas  och  barnets  engagemang  i 
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utredningen. För det tredje leder det till en djupare förståelse av utredningsresultaten 
då  psykologen  får  möjlighet  att  förstå  hur  barnets  svårigheter  tar  sig  uttryck  i 
vardagen.  För  det  fjärde  är  återgivningsprocessen  terapeutisk  för  både  barn  och 
föräldrar. Utredningen fungerar i många fall som en systemisk intervention på så sätt 
att hela familjesystemet påverkas av utredningsprocessen. Genom föräldrarnas ökade 
förståelse för barnet kan deras bemötande förändras på ett sätt som underlättar barnets 
utveckling (Finn, 2007; Tharinger, Finn, Wilkinson & Schaber, 2007).

Tharinger et al (2008b) beskriver hur man kan använda sig av individualiserade 
fabler som en form av skriftlig återgivning till barn. De menar att dessa symboliska 
sagor utgör ett mindre ångestframkallande sätt att återge utredningsresultat. Det blir 
därmed mer troligt att  barnet tar till  sig resultatet när såväl barnet själv som dess 
anhöriga representeras av sagofigurer. De argumenterar för att symboliska sagor även 
kan hjälpa personer i barnets omgivning att se barnet i ett mer empatiskt ljus. Utöver 
detta argumenterar Tharinger et al (2008a) för skrivandet av summerande brev om 
utredningsresultaten  till  föräldrar,  skola  och  andra  berörda  parter.  Språket  och 
innehållet i dessa brev bör anpassas utifrån avsedd mottagare.

Stöd för terapeutiska inslag i CTNA
CTNA har  som  utgångspunkt  att  vara  terapeutisk  och  lutar  sig  i  detta  avseende 
exempelvis  mot  likheter  med  psykoterapi.  Inom  psykoterapi  har  relationen  och 
alliansen  mellan  terapeut  och  klient  en  avgörande  betydelse  för  utfallets  läkande 
effekt (Wampold, 2001). En terapeutisk relation, definierad utifrån ett humanistiskt 
perspektiv, präglas av värme, empati och tillit från terapeutens sida där klienten blir 
ovillkorligt  positivt  bemött  (Gorske  &  Smith,  2009;  Rogers,  1951).  Tidigare 
forskning har påvisat att kollaborativa allianser mellan psykolog och klient bidrar till 
att klienten modifierar hälsorelaterade beteenden, såväl psykiskt som fysiskt (Miller 
& Rollnick, 2002). En sådan allians stimuleras av ett empatiskt och interpersonellt 
arbetssätt där klienten står i centrum. Den terapeutiska alliansen och bemötandet av 
klienten antas vara betydelsefull även vid neuropsykologiska utredningar (Gorske & 
Smith,  2009).  Estrada,  Nowinski  och  Smith  (2007)  har  funnit  att  allians  mellan 
psykolog  och  klient  var  positivt  relaterat  till  tillfredsställelse  med  den 
neuropsykologiska utredningsprocessen.  I  kombination med överenskommelser  om 
mål bidrog detta till hur väl klienten tog emot och följde upp rekommendationerna.

Forskning har även kunnat visa att återgivning, en central del inom CTNA, har 
visat sig ha stor betydelse för hur positivt klienten upplever sin neuropsykologiska 
utredning (Donofrio, Piatt, Whelihan & DiCarlo, 1999). Arffa och Knapp (2008) har i 
en studie funnit att föräldrar till barn som har genomgått neuropsykologisk utredning 
värdesätter uppnådd förståelse för barnets styrkor och svagheter högst. Föräldrarna 
uppskattade  även  uppnådd  förståelse  för  barnets  kognition  och  beteende,  samt 
förståelse för hur man på bästa sätt ska hjälpa barnet. Smith, Wiggins och Gorske 
(2007) har visat att psykologer som utför utredningar upplever att återgivning leder 
till positiva konsekvenser för klienten. 

Genom att man i CTNA beaktar klientens syn på sig själv, sina svårigheter och 
funktioner,  antas  den  utredande  psykologen  göra  en  mer  rättvisande  och  korrekt 
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bedömning av problemen, vilket i  sin tur leder till  en bättre anpassad behandling. 
Fördelarna med att på detta sätt beakta klientens syn på sig själv och sina problem har 
påvisats i en fallstudie av Gorske (2008). Att stimulera ett bra samarbete ökar också 
chanserna för att klienten ska visa sina maximala förmågor, vilket också bidrar till en 
mer rättvisande bild av dennes funktioner (Gorske & Smith, 2009).

Gorske  och  Smith  (2009)  strävar  efter  att  CTNA,  som  ett  klientcentrerat 
förhållningssätt vid utredning, ska göra klienter mer aktiva i samarbetet och därmed 
mer engagerade i  sin kognitiva  hälsa.  Man eftersträvar att  öka motivationen inför 
utredningen samt underlätta behandling och rehabilitering och därmed nå en större 
tillfredsställelse  hos  klienten.  CTNA syftar  till  att  minska  klientens  lidande  samt 
skapa en positiv och förändrande upplevelse.

Verksamhetsbeskrivning
Studien var förlagd på Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i Sundsvall. Kliniken 
riktar sig mot barn upp till 18 års ålder och deras föräldrar. Den har idag cirka 750 
stycken nya patienter per år, vilket är en ökning med cirka 25 % jämfört med början 
av 2000-talet. Ungefär hälften av ärendena kommer på egen vårdbegäran från barnets 
föräldrar  eller  ungdomen  själv  och  resterande  på  remiss  från  exempelvis 
skolhälsovård,  barnklinik  eller  barnhälsovård.  Samtliga  nybesök  går  initialt  till 
Bedömningsenheten där cirka 40 % färdigbehandlas på 1-5 träffar. Resterande 60 % 
går till Behandlings- eller Utredningsenheten. Under Utredningsenheten finns teamet 
för  Behandling  och  Utredning  i  Sammanhang  (BUS-teamet)  där  aktuell  studie 
genomfördes.  Vid  kliniken  finns  flera  yrkeskompetenser:  läkare,  psykologer, 
kuratorer,  arbetsterapeut,  specialistsjuksköterskor,  skötare,  behandlingsassistenter, 
bildterapeut,  förskolekonsulenter,  medicinska sekreterare samt enhetschefer och en 
verksamhetschef (Verksamhetschef K. Mobacke, personlig kommunikation, 2010-04-
29).  

Under 2007 och 2008 var medelåldern på patienterna vid kliniken 13,4 år. Under 
det  första  halvåret  2009  hade  kliniken  412  nya  ärenden.  De  vanligaste 
anmälningsorsakerna under denna period var depression (27 %), funktionssvårigheter 
(21 %) kroppsliga symtom, ångest och utagerande beteende (12 % vardera). Dessa 
andelar stämmer väl överens med verksamhetens statistik från 2007 och 2008. Av de 
412 ärendena  gick  33  % till  Behandlingsenheten  och 9  % till  Utredningsenheten 
(Besöksstatistik-BUP,  2007-11-02  –  2008-12-30;  Flödesöversikt  och  C-GAS-
projektet, D. Rautio, personlig kommunikation, 2010-05-04).

Frågeställning och syfte
Syftet är att undersöka Kollaborativa Terapeutiska Neuropsykologiska Utredningars 
(CTNA:s) behandlande effekt på depression hos barn och ungdomar. Studien görs 
inom befintlig verksamhet vid Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i Sundsvall. 

Frågeställningarna är:  Skiljer sig behandlingsutfallet åt  rörande barns depressiva 
symtom  mellan  betingelserna  Utredning  enligt  CTNA,  Föräldrastöd  respektive 
Väntelista?  Hur  ser  de  kliniska  förändringarna  ut,  avseende  grad  av  depressiva 
symtom, i respektive grupp?
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Hypotesen är att  CTNA har en terapeutisk effekt på depressiva symtom hos barn 
som genomgår en fördjupad psykologisk funktionsutredning samt att denna överstiger 
den behandlande effekten av betingelserna Föräldrastöd och Väntelista.  

Metod
Deltagare
Studien  genomfördes  med  patienter  på  Utredningsenheten  på  Barn-  och 
Ungdomspsykiatriska kliniken i Sundsvall som deltagare. Inklusionskriteriet för att 
delta  i  studien  var  att  barnet  stod  på  väntelista  för  utredning  hos  BUS-teamet. 
Föräldrarna till  barn på väntelistan med längst kötid har kontaktats för att erbjuda 
deras barn en möjlighet att delta i studien. Föräldrar och barn har därefter skriftligt 
fått ge informerat samtycke om deltagande i studien, för att därefter placeras in i en 
av de tre betingelserna Utredning, Föräldrastöd eller Väntelista. Vid indelningen har, 
av etiska skäl och på grund av vårdgarantin, hänsyn tagits till datum för remitterande 
till  Utredningsenheten. Patienter som väntat sex månader eller mer har placerats  i 
betingelsen Utredning och resterande deltagare har slumpats till  övriga betingelser 
efter  matchning  utifrån  kön,  ålder,  frågeställning  inför  utredning  samt  sociala 
omständigheter. 

Av barn som var aktuella  för barnpsykiatrisk utredning vid BUS-teamet har de 
barn som stått under polisutredning och/eller juridisk prövning eller av annan orsak 
bedömts vara i allvarlig akut kris exkluderats ur studien.

68 individer ur BUS-teamets väntelista tillfrågades om de ville delta i studien, av 
dessa  tackade  43  individer  ja  till  deltagande.  En  av  dessa  exkluderades  innan 
förmätningen.  Ytterligare två individer exkluderades under pågående studie.  Ingen 
bortfallsanalys har gjorts på grund av bristande information om dessa individer. 

Deltagarna  i  studien  var  mellan  7  och  17  år  gamla,  se  Tabell  1  för  närmare 
information om deltagarna och deras fördelning i de olika betingelserna. 

Tabell 1.  Fördelning av ålder, kön och frågeställning inför utredning för de olika  
betingelserna, samt totalt

Grupp n
Ålder

M (SD)

Kön Frågeställning

Flicka 
(%)

Pojke
(%)

ADHD 
(%)

Autism-
spektrum 

(%)

Multi6 

(%)
Ej känd 

(%)

Utredning 15 12,53 (3,04) 5 (33) 10 (67) 1 (7) 5 (33) 8 (53) 1 (7)

Föräldrastöd 12 12,33 (3,39) 4 (33) 8 (67) 0 (0) 2 (17) 8 (67) 2 (17)

Väntelista 13 11,38 (2,79) 4 (31) 9 (69) 2 (15) 5 (39) 2 (15) 4 (31)

Totalt 40 12,10 (3,04) 13 (33) 27 (68) 3 (8) 12 (30) 18 (45) 7 (18)

6  Multi avser frågeställningar som inte tydligt kan avgränsas till frågor rörande antingen ADHD, 
eller autismspektrumstörningar.
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Instrument
För  mätning  av  den  beroende  variabeln,  depressiva  symtom,  användes  Becks 
Ungdomsskalor (BUS), då detta är ett mycket vanligt förekommande instrument i den 
kliniska verksamheten på Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i Sundsvall (A. 
Hansson, personlig kommunikation, 2009-11-15). BUS (Beck, Beck & Jolly, 2004) är 
ett självskattningsinstrument avsett att bedöma barns och ungdomars upplevelse av 
Ångest,  Depression,  Ilska,  Normbrytande  beteende  och  Självbild.  Skalorna 
utvecklades  i  USA år 2001,  en svensk version och normering gjordes 2003.  Den 
svenska normeringen är gjord på 2358 skolbarn i åldern 9-18 år. Av dessa var 1112 
flickor och 1245 pojkar, ungefär 12,5 % var av annan etnisk bakgrund än svensk för 
att uppnå en fördelning likt den som råder i svenska skolor. Individer med diagnoser 
exkluderades ur normgruppen. Normer uppdelas endast utifrån kön då denna variabel 
förklarade störst del, 3 %, av variansen i skalorna. 

Skalan Depression avser mäta ledsenhet och depression i form av negativa tankar 
om  en  själv,  ens  eget  liv,  framtiden  samt  kroppsliga  symtom  på  depression. 
Självskattningsformulär,  likt  BUS, ger  unik  information  om  barnets  subjektiva 
upplevelser och känslor (Beck et al, 2004). Det blir speciellt viktigt vid bedömning av 
depressionssymtom  då  många  av  symtomen  är  dolda  för  omgivningen  (Kendall, 
Cantwell & Kazdin, 1989). En nackdel med självskattningsformulär är att de ställer 
krav på en hög förmåga till metakognition, något som inte alltid är nog utvecklat hos 
unga barn. En annan nackdel kan vara att barnet väljer att undanhålla information på 
grund av farhågor inför vad den ska användas till (Garber & Kaminski, 2000).

Vardera  skala  innefattar  20  påståenden.  Skattaren  besvarar  påståenden  med 
alternativen:  Aldrig,  Ibland,  Ofta  och  Alltid.  Totalpoängen  för  respektive 
symtomskala  kan  omvandlas  till  ett  percentilvärde,  vilket  anger  den  procentuella 
andel individer i normgruppen som erhållit den aktuella poängen eller lägre. Ett högt 
percentilvärde indikerar således att  skattarens symtombild rörande en viss skala är 
mer  påtaglig  än  hos  övriga  barn.  Utifrån  poängfördelning  i  normgruppen  har  tre 
kliniska gränsvärden skapats för att kunna definiera graden av symtom: upp till 74:e 
percentilen ses som Genomsnittlig, mellan 75:e och 89:e percentilen ses som Något  
förhöjd och  från  90:e  percentilen  bedöms  symtombilden  som  Mycket  förhöjd. 
Percentilfördelningen är ej normalfördelad då den baseras på normgruppen, som ej är 
normalfördelad då barn och ungdomar i en normalpopulation i liten grad uppvisar den 
problematik  instrumentet  avser  mäta.  BUS  kan  användas  vid  utredningar, 
behandlingar, screening samt för att mäta behandlingseffekter (Beck et al, 2004). 

BUS visar  på  mycket  tillfredsställande  mått  för  reliabilitet.  Den  interna 
konsistensen anges i Cronbachs alpha (α) och varierar mellan 0.89 och 0.94 för de 
olika skalorna och test-retest-reliabiliteten har visat  sig variera mellan rtt =  0.82 – 
0.90.  Interkorrelationen  mellan  skalorna  är  hög;  Ångest,  Depression  och  Ilska 
samvarierar högst medan Normbrytande beteende samvarierar lägst. Skalan Självbild 
har  höga  negativa  samband  med  övriga  skalor.  Konfirmatorisk  faktoranalys  har 
påvisat att  BUS mäter fem från varandra fristående faktorer av psykisk problematik. 
Instrumentet  har  visat  sig  kunna  särskilja  barn  med  och  utan  klinisk  psykiatrisk 
diagnos (Beck et al, 2004).   
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Den amerikanska versionen av BUS (Beck Youth Inventories – BYI) uppvisar goda 
interkorrelationer med ett antal olika självskattningsskalor för barn (Bose-Deakins & 
Floyd,  2004).  För  den  svenska  versionen  rapporteras  enbart  korrelationer  med 
självbildsskalan Jag tycker jag är och man finner att BUS depressionsskala korrelerar 
starkt negativt (r = -.71) med skattad självbild (Beck et al, 2004). Bose-Deakins och 
Floyd (2004) rapporterar ett antal svagheter med  BUS, bland annat att instrumentet 
inte innehåller något validitetsindex, såsom en lögnskala. Detta faktum sammantaget 
med att alla symtomskalor är formulerade i negativa påståenden och är grupperade 
efter  delskala  ökar  risken  för  confounding.  Steer,  Kumar,  Beck och Beck (2005) 
rapporterar att BYI inte till fullo diskriminerar mellan ångest och depression, då dessa 
två skalor har funnits vara unidimensionella.  De resonerar kring att  detta problem 
troligen  är  aktuellt  främst  för  prepubertala  barn,  eftersom  distinkta  psykiatriska 
syndrom framträder tydligt först efter pubertetens början.

Procedur

Datainsamling
Förmätning ägde rum mellan december 2009 och januari 2010, vilket var mellan 1-2 
månader innan uppstart av respektive behandlingsbetingelse.  Deltagarnas varierade 
möjlighet att medverka vid förmätning i kombination med den kliniska verklighetens 
ramar gjorde att datum för förmätning ej kunde likställas i högre grad. 

Eftermätningar  gjordes  mellan  mars  och  maj  2010.  Datum  för  eftermätning 
påverkades av behandlingsbetingelsen och datum då denna påbörjades och avslutades 
samt möjlighet för deltagaren att medverka vid eftermätning. Datainsamling bedrevs 
av fyra stycken psykologkandidater, som går sista terminen på Psykologprogrammet 
vid Umeå Universitet. Tiden mellan för- och eftermätning har för samtliga betingelser 
varierat mellan 4-5 månader.

Behandling – Utredning
Behandlingsbetingelsen  Utredning  enligt  CTNA  består  i  neuropsykiatriska 
utredningar  där  den  psykologiska  delen  i  utredningen  görs  enligt  CTNA.  De 
psykologiska  funktionsutredningarna  har  genomförts  av  redan  nämnda 
psykologkandidater,  medan  klinikens  kuratorer,  läkare,  logopeder  samt 
specialpedagoger  har  täckt  för  övrig  aktuell  kompetens  vid  en  neuropsykiatrisk 
utredning. Det är således endast psykologkandidaterna som har arbetat utifrån CTNA 
och övriga kompetenser har följt klinikens brukliga arbetssätt. Utredningarnas tid har 
av praktiska skäl, då studien genomförts i en befintlig klinisk verksamhet, varierat 
mellan 10 och 14 veckor.

Utifrån Gorskes och Smiths (2009) ursprungsmetod CTNA gjordes ett antal tillägg 
vid  aktuella  utredningar,  för  att  förbättra  metodens  tillämpbarhet  på 
neuropsykologiska  barnutredningar.  Tilläggen  har  i  samtliga  fall  lutat  sig  mot 
metodens inspirationskällor så som Stephen Finn och teorier  bakom MI.  Studiens 
tillämpning av CTNA inklusive tillägg, som oberoende variabel, definierades enligt 
följande: 
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 Ett  kollaborativt  förhållningssätt  som  främjar  den  terapeutiska  alliansen 
eftersträvades.

 Barn och vårdnadshavare fick inför utredningarna formulera egna frågor. Val 
av  test  gjordes  för  att  besvara  såväl  dessa  som  neuropsykiatriska 
frågeställningar.

 MI användes  genomgående  som samtalsmetodik.  Tonvikt  lades  på  MI  vid 
givande  av  återgivning,  för  att  hantera  klientmotstånd  och  för  att  öka 
klienternas engagemang i utredningarna.

 Utredningarna  innefattade  ett  antal  inplanerade  återgivnings-sessioner  med 
barn, vårdnadshavare och i vissa fall skola.

 För skriftlig återgivning av utredningsresultaten användes symboliska sagor 
och/eller personliga brev till barn och/eller vårdnadshavare.

 Under  utredningarna  gavs  löpande  återgivning  av  testresultat  till  barn  och 
vårdnadshavare. Utredningsresultaten relaterades till barnens och familjernas 
vardagskontext, samt gavs i ett anpassat språk där användning av barnens egna 
ord eftersträvades.

 Utredningarna var fördjupade psykologiska funktionsutredningar7. De gjordes 
utifrån ett problemorienterat arbetssätt i enlighet med Smedlers och Tidemans 
(2009) definition.

 Utredningarnas  längd  varierade  mellan  3-4  månader  och  innefattade  7-9 
sessioner  med  barnen,  inklusive  frågeställningar  och  återgivning.  I  en 
utredning  träffades  barnet  endast  två  gånger  på  grund av frågeställningens 
smala omfång. Vårdnadshavare träffades vid cirka 3-4 tillfällen utan barn.

Behandling - Föräldrastöd
En betingelse med  Treatment as usual inkluderades i studien för att kontrollera för 
effekter av kontakt med barnpsykiatrisk behandling i allmänhet och föräldrakontakt 
under  neuropsykiatrisk  barnutredning  i  synnerhet.  Att  bedriva  stödsamtal  med 
föräldrar eller annan vårdnadshavare är en frekvent del av verksamheten på Barn- och 
ungdomspsykiatriska  kliniken  i  Sundsvall  där  de  bakomliggande  orsakerna  till 
behovet varierar utifrån problembild hos barnet och/eller familjen. Samtalen kan ta 
sin utgångspunkt i ett specifikt problem eller ha ett mer generellt fokus. För föräldrar 
vars barn väntar på utredning ges ofta möjlighet till stödsamtal (Hansson, 2009).

I  aktuell  studie  utgick  föräldrastödssamtalen  från  tanken  att  barn  med 
neuropsykologiska funktionsnedsättningar är i  behov av rutin och struktur rörande 
mat, sömn, fysisk aktivitet och skolgång. Som kunskapsbas användes R. W. Greenes 
(2003)  bok  Explosiva barn.  Den har  ett  kognitivt-beteendeterapeutiskt  anslag  och 
dess  främsta  tes  är  att  försöka  minska  icke-funktionellt  samspel  mellan  barn  och 
föräldrar,  vilket  också underlättar  för  att  barnets  flexibilitet,  konflikthantering och 
kommunikation ska utvecklas.

Behandlingsbetingelsen  Föräldrastöd  bedrevs  huvudsakligen  av  tidigare  nämnda 
psykologkandidater  och  i  andra  fall  av  befintliga  behandlare  vid  kliniken.  Det 

7 Studiens  utredningar  betecknas  som  fördjupade  psykologiska  funktionsutredningar  då  de  även 
riktar sig mot funktioner som inte betraktas som neuropsykologiska, till exempel adaptiv funktion.
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eftersträvades att två behandlare skulle delta i föräldrastödssamtalen. I enstaka fall 
ansvarade en ensam behandlare och då endast när enbart en vårdnadshavare deltog. 
Föräldrastöd  gavs  om  maximalt  5  samtal  och  dessa  bedrevs  med  regelbunden 
periodicitet om ungefär 3 veckor. I vissa fall gavs inte fullt antal samtal då föräldrarna 
av egna önskemål valt att avboka besöket. Betingelserna Utredning enligt CTNA och 
Föräldrastöd  eftersträvades  att  i  möjligaste  mån  sträcka  sig  över  en  lika  lång 
tidsperiod.

Väntelista
Ytterligare  en  kontrollgrupp,  som  stod  kvar  på  väntelista,  inkluderades  för  att 
kontrollera för generella behandlingseffekter. Deltagare i betingelsen Väntelista och 
deras  vårdnadshavare  gavs  inte,  av  BUP  i  Sundsvall,  någon  behandling  under 
föreliggande period. Tid mellan för- och eftermätning var ungefär densamma som vid 
övriga betingelser, se ovan.

Etiska överväganden
Deltagarna  samt  deras  föräldrar  fick  inför  studien  såväl  skriftlig  som  muntlig 
information  om:  att  studien  avsåg  att  mäta  skillnader  mellan  grupper  av  barn 
avseende psykiskt  mående,  där en grupp av barn fick delta i  utredning,  en annan 
grupp gavs föräldrastöd och en tredje fick stå kvar på väntelista. Det förtydligades att 
studien ej undersökte individuella skillnader mellan barn och ej heller specificerade 
enskilda  individers  förändringar.  Deltagarna  och deras  vårdnadshavare  fick  ge  ett 
skriftligt informerat medgivande om deltagande i studien. Deltagarna fick veta att de 
med omedelbar verkan kunde lämna studien utan förklaring och därmed inte förband 
sig  till  att  fullfölja  sitt  deltagande.  Studien  är  prövad  och godkänd av  Regionala 
etikprövningsnämnden  i  Umeå  (Diarienummer  09-159M,  2009-12-10).  All 
information som skulle kunna vara identifierande utelämnades ur studien.

Databearbetning
För att kontrollera för eventuella effekter av kön och för att möjliggöra en redogörelse 
för kliniska förändringar, har råpoängen konverterats till normerade percentil- och z-
värden  enligt  BUS-manualen  inför  redovisning  och  statistisk  bearbetning.  Totala 
effektstorlekar för betingelserna har räknats ut  för att  illustrera förändringar under 
behandlingstiden  för  respektive  betingelse.  En  tvåvägs  mixed  ANOVA  med 
betingelse  som  mellangruppsfaktor  och  mättillfälle  (pre-/posttest)  som 
inomgruppsfaktor  har gjorts för att  undersöka om grupperna skiljer  sig åt  rörande 
förändringar avseende självskattade depressiva symtom mellan för- och eftermätning. 
Kliniska förändringar utifrån cut-offgränser i BUS redovisas deskriptivt.

Resultat
Medelvärde respektive standardavvikelse  avseende råpoäng i  BUS räknades ut för 
respektive  grupp  och  för  vardera  mättillfälle  (pre-,  posttest).  Resultaten,  också 
angivna i form av normerade percentilvärden, visas i Tabell 2.
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Tabell  2.  Medelvärden  och  standardavvikelser,  i  råpoäng  samt  normerade  i  
percentiler, för de tre betingelserna och totalt, vid såväl för-, som eftermätning, samt  
total effektstorlek för respektive betingelse och för alla grupper totalt

n

Förmätning Eftermätning
Rå
M

SD %-il 
M

SD Rå
M

SD %-il 
M

SD
d

Utredning 15 13,33 8,97 63,90 30,85 8,40 5,38 48,69 24,29 0,74

Föräldrastöd 12 12,08 7,66 65,18 30,56 10,00 7,79 53,11 34,02 0,36

Väntelista 13 12,31 6,89 64,98 28,20 9,92 7,27 54,73 30,01 0,37

Totalt 40 12,62 7,77 64,64 29,16 9,38 6,66 51,98 28,68 0,51

Betingelsernas  medelvärden  var  vid  förmätningen  ungefär  jämbördiga.  Vid 
eftermätning  har  genomsnittet  minskat  för  alla  grupper  och  ett  något  lägre 
medelvärde  ses  för  Utredningsbetingelsen,  medan  Föräldrastöds-  och 
Väntelistebetingelserna  var  ungefär  jämbördiga.  Detta  återspeglas  även  i 
effektstorlekarna, som visar den totala effekten för respektive betingelse i Cohen's d. 
Figur 1 illustrerar z-värdesförändringar mellan för- och eftermätning för respektive 
betingelse.

Figur 1. Poäng i BUS uttryckta i form av Z-värden vid för- och eftermätning för de 
tre grupperna.

Som synes  i  Figur 1 hade samtliga grupper vid förmätningen ungefär  jämbördiga 
medelvärden.  Samtliga  grupper  hade  lägre  skattade  depressionssymtom  vid 
eftermätningen,  där  Utredningsgruppen  hade  genomgått  den  största  förändringen. 
Tvåvägs mixed ANOVA visade en signifikant huvudeffekt av mättillfälle, på så sätt 
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att  depressionsskattningarna  var  signifikant  lägre  vid  eftermätningen  över  alla 
grupper, F(2, 37) = 9,42, MSE = 0,41, p = 0,004. Ingen signifikant huvudeffekt fanns 
för  grupptillhörighet,  F(2,  37)  = 0,04,  MSE  = 1,54,  p =  0,963.  Ingen signifikant 
interaktionseffekt  fanns  mellan  mättillfälle  och  betingelse  på  z-normerade 
depressionsskattningar,  F(2,  37)  =  0,64,  MSE  =  0,41,  p =  0,532.  Resultaten  av 
kliniska  förändringar  avseende grad  av  depressionssymtom redovisas  deskriptivt  i 
Figur 2.

Figur 2.  Kliniska förändringar i de tre grupperna utifrån cut-offgränser enligt BUS-
manualen.

Av de 15 deltagarna i Utredningsgruppen uppnådde 7 en klinisk förbättring utifrån 
cut-offgränserna  i  BUS.  Av  dessa  rörde  sig  1  från  en  Mycket  förhöjd till  en 
Genomsnittlig nivå, 1 rörde sig från en Mycket förhöjd till en Något förhöjd nivå. 5 
rörde  sig  från  en  Något  förhöjd till  en  Genomsnittlig nivå.  Övriga  8  i 
Utredningsgruppen var oförändrade vad gäller klinisk nivå, 2 av dessa skattade på en 
Något förhöjd nivå, resterande skattade på en Genomsnittlig nivå. 

I Föräldrastödsgruppen förbättrades 1 av 12 deltagare från en Något förhöjd till en 
Genomsnittlig nivå. Övriga 11 deltagare var kliniskt oförändrade, 3 av dessa skattade 
på en  Mycket förhöjd nivå, medan 2 skattade på en  Något förhöjd nivå, resterande 
skattade på en Genomsnittlig nivå.

I Väntelistegruppen uppnådde 5 av de 13 deltagarna en klinisk förbättring under 
perioden. 2 av dessa rörde sig från en  Mycket förhöjd till en  Genomsnittlig nivå. 1 
flyttade från en Mycket förhöjd till en Något förhöjd nivå, medan 3 rörde sig från en 
Något  förhöjd till  en  Genomsnittlig nivå.  2  i  Väntelistegruppen  fick  förvärrade 
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depressiva symtom enligt cut-offgränserna, den ena rörde sig från en  Genomsnittlig 
till en  Mycket förhöjd nivå, medan den andra flyttade från en  Genomsnittlig till en 
Något  förhöjd nivå.  Övriga  6  deltagare  i  Väntelistegruppen  förblev  kliniskt 
oförändrade, varav 1 skattade på en Mycket förhöjd nivå och resterande skattade på 
en Genomsnittlig nivå.

Diskussion
Studiens syfte var att undersöka CTNA:s terapeutiska effekt på depressiva symtom 
hos barn som genomgår en fördjupad psykologisk funktionsutredning. Effekten av 
CTNA jämfördes med kontrollbetingelserna Föräldrastöd och Väntelista. Resultatet 
visar en signifikant huvudeffekt av mätningarna över tid, där depressionssymtomen 
minskade över alla grupper. Orsakerna till denna förändring är svåra att uttala sig om. 
En del av det kan bero på spontan läkning. För grupperna Utredning och Föräldrastöd 
kan en del av effekterna bero på en intensifierad kontakt med BUP. Resultaten skulle 
också delvis kunna bero på en regression mot medelvärdet.

Gällande studiens primära frågeställning visar inte resultaten av Tvåvägs mixed 
ANOVA  på  några  signifikanta  skillnader  i  behandlingsutfall  mellan  de  tre 
betingelserna CTNA, Föräldrastöd och Väntelista.  Resultaten i  föreliggande studie 
kan  därför  inte  ge  ett  fullgott  stöd  för  den  aktuella  tillämpningen  av  CTNA. 
Deskriptiva data visar dock på eventuella tendenser till att CTNA har en större effekt 
än övriga betingelser.  Såväl  medelvärden,  effektstorlek,  som kliniska förändringar 
indikerar att barn i Utredningsgruppen i större utsträckning har minskade depressiva 
symtom.

Tre alternativa förklaringar till  utfallet  i  studien kommer att  diskuteras.  För det 
första skulle resultaten kunna indikera på brister i CTNA, som innebär att metoden 
inte är terapeutiskt tillämpbar på den aktuella patientgruppen. För det andra skulle 
resultatet kunna bero på brister i genomförandet av den aktuella behandlingen och att 
CTNA inte har applicerats på ett fullgott sätt. För det tredje kan resultatet ses i ljus av 
eventuella metodologiska brister i föreliggande studie.

Tillämpbarhet hos CTNA
CTNA är en ännu obeprövad metod som saknar ett samlat forskningsstöd för dess 
terapeutiska  effekter.  Belägg  finns  för  att  de  separata  delarna  som  utgör 
utredningsformen i sig är behandlande. Däremot saknas studier som visar på dessa 
delars samlade terapeutiska effekt. Det finns med andra ord en möjlighet att CTNA, i 
linje med studiens resultat, ej har en terapeutisk effekt. 

CTNA utvecklades huvudsakligen för vuxna individer och det forskningsstöd som 
finns för metodens delar baseras på vuxna populationer. Aktuell tillämpning på barn 
med neuropsykologiska funktionsnedsättningar har i huvudsak gjorts inom ramen för 
forskningsprojektet som ligger bakom föreliggande studie. Följaktligen har i aktuell 
studie annan närbesläktad teori och forskning använts för att komplettera CTNA för 
att öka tillämpbarheten på barn (Finn, 2007; Tharinger et al, 2007, 2008a, 2008b). 
Det är möjligt att CTNA, trots eller på grund av dessa tillägg, inte är tillämpbart i 
utredning  av  barn.  Samtidigt  är  psykologkandidaternas  samlade  upplevelse  i  det 
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kliniska  utredningsarbetet  att  metoden väl  lämpar  sig  för  att  skapa en terapeutisk 
allians med barnet och vårdnadshavarna. Dessutom finner psykologkandidaterna att 
metoden fångar klienternas engagemang och ökar deras förståelse för barnets styrkor 
och svårigheter.

I  aktuell  studie  utvärderades  den  terapeutiska  effekten  på  depressiva  symtom, 
möjligen skulle ett  annat resultat erhållits  om studien undersökt andra aspekter av 
psykisk  hälsa  så  som grad  av ångest,  ilska,  normbrytande  beteende eller  upplevd 
självbild. Ingångsskattningarna visar att den depressiva symtombilden är heterogen 
över  samtliga  deltagare.  För  samtliga  tre  grupper  är  de genomsnittliga  depressiva 
symtomen vid förmätningen inom normalvariationen. Följaktligen blir en behandling 
av depressiva symtom för vissa av dessa barn svårgörlig, då de ej uppvisar någon 
tydlig depressiv symtomatologi. Det är möjligt att de barn som ej uppvisar tydliga 
depressiva symtom ger uttryck för eventuell psykisk problematik på andra sätt, vilka 
studien ej fångar. Samtidigt utgör depressiva symtom ett spektrum som består av ett 
kontinuum  avseende  symtomatologi,  där  även  de  lindrigare  formerna  kan  kräva 
diagnostik och behandling (Rowe & Rapaport, 2006). Därmed är det troligt att det är 
relevant att undersöka och behandla depressiva symtom även hos de barn som inte 
har en lika påtaglig symtombild.

Barn  med  neuropsykiatriska  funktionshinder  uppvisar  ofta 
autismspektrumsvårigheter,  såväl  som  svag  begåvning  och  specifika 
inlärningssvårigheter  (Kutscher,  2005).  Autismspektrumstörningar  innefattar  en 
nedsatt förmåga till ömsesidig social interaktion och kan därför leda till svårigheter i 
att  skapa  en  terapeutisk  allians,  samt  att  verbalisera  tankar  och  mentala  tillstånd 
(Anderson  & Morris,  2006;  Attwood,  2003;  Leyfer  et  al,  2006).  Barn  med  svag 
begåvning har ofta svårare än andra barn att ta till sig psykoterapi (Trillingsgaard et 
al, 1999). För dessa barn krävs i terapi kreativa och individualiserade lösningar, som 
understödjer  barnets  kommunikation  och  reflektion  (Cottis,  2009).  Dessa  barns 
beskrivna svårigheter komplicerar det terapeutiska arbetet och kan tänkas ha påverkat 
behandlingsutfallen  i  föreliggande  studie.  Därmed kan tänkas  att  det  behövs  nya, 
specifika och kreativa anpassningar av CTNA för att utredningsformen på bästa sätt 
ska  kunna  appliceras  på  denna  patientgrupp.  Psykologkandidaterna  har  i  studiens 
utredningar fått erfara att vissa barn gynnades av anpassningar i kommunikationen 
och relationen, så som betoning av kroppspråk, användning av bilder, samt en mer 
lekfull testsituation.

Studiens applicering av CTNA
Svårigheter  med att  operationalisera  CTNA vid utredning av barn  kan ha lett  till 
brister i applicerandet. Detta kan ha medfört att psykologkandidaternas utförande av 
behandlingarna  brast  i  överensstämmelse  med  ursprungsteorin,  eller  att  de  har 
applicerat teorin på inbördes olika sätt. Vidare kan psykologkandidaternas bristande 
erfarenhet  av  psykologiska  utredningar  i  allmänhet  ha medfört  att  de  i  arbetet  ej 
kunnat till fullo fokusera på det specifika förhållningssättet. De behövde, samtidigt 
som de lärde sig och tillämpade CTNA, lära sig vitt skilda teorier om bland annat 
neuropsykologi,  utredningsmetodik,  testadministration  och  -tolkning,  samt 
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barnpsykiatri.  En  erfaren  psykolog  skulle  möjligen  kunna  lägga  mer  fokus  på 
applicerandet av CTNA och därmed vara mer stringent och trogen ursprungsteorin.

För  att  säkra  överensstämmelsen  med  CTNA  och  garantera  kvalitén  på 
behandlingarna  har  psykologkandidaterna  förberetts  inför  studien.  De  genomgick 
under hösten 2009 en praktisk fördjupningskurs i barnpsykiatrisk utredningsmetodik 
med inriktning mot CTNA. Kursen gav studenterna teoretisk kunskap, erfarenheter av 
patientkontakter  och  fördjupad  psykologisk  funktionsutredning  samt  möjlighet  till 
konsultation och handledning rörande testtolkning. Under kursen har kvalitetssäkring 
gjorts för att säkerställa att psykologkandidaterna kan föra rådgivande samtal utifrån 
MI. Psykologkandidaterna har under studien, våren 2010, givits löpande handledning 
rörande såväl betingelsen Utredning enligt CTNA som betingelsen Föräldrastöd av en 
legitimerad Psykolog som läser till  specialist  i  klinisk psykologi.  Handledaren har 
dagligen funnits tillgänglig för kandidaternas behov. Utöver denna handledning har 
de  även  givits  handledning  av  en  specialist  i  neuropsykologi  vid  fyra  tillfällen. 
Kvalitetssäkringsarbetet  har dock, på grund av begränsade resurser,  inte innefattat 
någon  kontrollerande  funktion  av  hur  väl  psykologkandidaterna  i  praktiken  har 
lyckats genomföra studiens utredningar enligt CTNA.

Metodologiska synpunkter
En rimlig förklaring till studiens resultat kan ligga i dess begränsade power då det 
sammanlagda antalet deltagare i stickprovet och i respektive betingelse är litet. Små 
sampel,  i  likhet  med  studiens,  sänker  en  studies  power  och  minskar  därigenom 
möjligheten  att  finna  signifikanta  skillnader  (Borg  &  Westerlund,  2006).  Weisz, 
McCarty  och  Valeri  (2006)  fann  i  en  metastudie  av  utfall  för  psykoterapeutisk 
behandling av depression hos  barn att  den genomsnittliga  effektstorleken var  d  = 
0,34. Denna effektstorlek kan betecknas vara liten (Borg & Westerlund, 2006). För 
aktuell studie innebär detta att även om utredning enligt CTNA hade samma effekt på 
depression som rådande behandlingar, så skulle stickprovet troligen inte vara stort 
nog för att fånga den effekten. Det skulle i aktuell studie troligen krävas en väldigt 
påtaglig  effekt  av  CTNA  för  att  den  skulle  vara  signifikant  skild  från  övriga 
betingelsers. Av kliniska omständigheter vid verksamheten fanns dock inte en reell 
möjlighet att göra studiens deltagaromfång större.

Då studien har gjorts i en klinisk verksamhet har, av etiska skäl, inga möjligheter 
funnits  för  att  till  fullo  randomisera  deltagarna  till  de  olika  betingelserna.  En 
randomisering hade inneburit en större möjlighet att likställa grupperna för att öka 
studiens  externa  validitet.  Ingångsskattningarna  för  depression  visar  dock  att 
grupperna överensstämde gällande symtombild. Ett betydande bortfall ägde rum inför 
studien då 25 individer tackade nej till deltagande. Vidare exkluderades ytterligare tre 
deltagare inför eller under pågående studie. Då information om detta bortfall inte är 
tillgängligt är det svårt att uttala sig om dess innebörd och eventuella påverkan på 
resultatet. Det kan tänkas att barn med svår symtombild i högre utsträckning avstår 
från att delta då en följd av egentlig depression kan vara socialt undandragande och 
passivitet  (Nilzon,  1995).  Följden  av  detta  för  studien  skulle  kunna  vara  att 
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stickprovet inte är representativt  för populationen och att det därmed har påverkat 
resultatet. Bortfallen har även fått till följd att grupperna blev olika stora till antalet.

Studien  innefattar  ingen  jämförelsegrupp  som  har  genomgått  neuropsykologisk 
utredning utan inslag av CTNA. En jämförelsedesign skulle kunna kontrollera för 
eventuella behandlande effekter av neuropsykologisk utredning i allmänhet. En dylik 
design skulle även kontrollera för eventuella negativa effekter på depressiva symtom 
av neuropsykologisk utredning, då det kan tänkas vara en ganska omvälvande och 
ansträngande process för såväl barn som anhöriga. Att en belastande påverkan skulle 
kunna finnas stöds av psykologkandidaternas upplevelser av hur barnen i studien och 
deras familjer har påverkats av att delta i en psykologisk funktionsutredning.

Ytterligare  en  metodologisk  begränsning kan finnas  i  det  använda  instrumentet 
BUS. Självskattningsformulär, så som BUS, kan brista i att fånga depressionssymtom 
för  patienter  likt  studiens.  Patienter  med  autismspektrumstörningar  har  generellt 
svårigheter gällande kommunikation och att uttrycka sina mentala tillstånd (Leyfer et 
al,  2006).  En följd  av detta blir  svårigheter  att  på ett  rättvisande sätt  värdera sitt 
psykiska mående och ge uttryck för det genom ett självskattningsinstrument. Leyfer 
et al (2006) skriver att det ofta saknas stöd för att instrument riktade mot en allmän 
population och avsedda att  mäta beteendeproblem också är valida och reliabla för 
autistiska  grupper.  Självskattningsformulär  ställer  även  krav  på  läsförmåga  och 
förmåga till metakognition, av denna anledning blir dylika instrument inte reliabla för 
kognitivt sent utvecklade barn (Garber & Kaminski, 2000). Detta kan i aktuell studie 
ha påverkat ett antal av deltagarnas möjligheter att vid för- och eftermätning ge en 
korrekt  bedömning  av  sina  depressiva  symtom,  då  autismspektrumstörningar  och 
försenad  kognitiv  utveckling  är  vanliga  hos  barn  med  neuropsykiatriska 
funktionshinder (Kutscher, 2005). Reitman, Hummel, Franz och Gross (1998) menar 
att  självskattningsinstrument  är  otillförlitliga  som  enskild  informationskälla  vid 
bedömning av psykiska symtom hos barn. Då föreliggande studie har baserats enbart 
på  depressionsskattningar  i  självskattningsinstrumentet  BUS finns  risk  för  att 
instrumentet ej har lyckats fånga deltagarnas depressiva symtom på ett tillförlitligt 
sätt.

En möjlig confounding kan vara att barnen av olika skäl skattar på ett sätt som inte 
fullt representerar deras mående. På grund av förväntanseffekter kan deltagare inom 
alla betingelser ha skattat  sitt  mående som bättre vid eftermätningen.  Detta skulle 
förklara delar av effekterna som går att se även på kontrollgrupperna.

Eftermätningar  har  för  betingelserna  Utredning  enligt  CTNA  och  Föräldrastöd 
legat väldigt nära i tid till avslutad behandling, ofta i direkt anslutning till den sista 
interventionen.  En  förklaring  till  resultatet  kan  således  finnas  i  att  effekten  av 
behandlingen  då  ej  har  hunnit  nå  full  verkan.  Den  sista  sessionen  i  studiens 
utredningar  var  dessutom  den  som  i  högsta  grad  betonade  och  lade  fokus  på 
återgivning och reflektion kring utredningsresultatet, till exempel genom symboliska 
sagor  till  barnen.  Familjer  som  system  reagerar  långsamt  inför  förändringar  och 
strävar efter att bibehålla sin tidigare jämvikt (Gillberg & Hellgren, 2000; Lundsbye, 
2010). Man kan således tänka sig att utredningarnas systemiska effekter blir tydliga 
först på längre sikt. Eventuella systemiska effekter kan tänkas bidra till  för barnet 
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anpassade krav och förväntningar, acceptans från omgivningen, en tryggare och mer 
begriplig social situation, samt en känsla av sammanhang. Dessa faktorer antas ha en 
skyddande funktion mot utvecklande av depression (Cohen et al, 2008; Gillberg & 
Hellgren,  2000;  Greene,  2003;  Kutscher,  2005).  Därför  är  det  sannolikt  att  de 
systemiska interventionerna, på sikt, kan medföra positiva förändringar för barnens 
psykiska hälsa och depressiva symtombild. Att administrera eftermätningarna så nära 
inpå avslutad utredning har gjorts av tidsmässiga skäl i arbetet på kliniken, då det ej 
fanns utrymme för att få alla barn att återkomma för ytterligare en träff efter avslutad 
utredning. Då studien dessutom saknar uppföljningsmätning är det svårt att uttala sig 
om de behandlande effekterna i deras helhet.

Rekommendationer för framtida forskning
Rekommendationer görs initialt  utifrån nya tillvägagångssätt  inför studier liknande 
den föreliggande. Därefter föreslås riktningar inför andra appliceringar av CTNA. 

Framtida studier som undersöker CTNA:s effekter på depressiva symtom hos barn 
med neuropsykologiska funktionsnedsättningar bör eftersträva ett större stickprov än 
föreliggande studies. Detta skulle öka studiens power och möjliggöra ett finnande av 
eventuella signifikanta resultat, även vid mindre effektstorlekar. De tendenser som 
har aktualiserats av denna studie skulle då kunna utredas vidare.

En ny undersökning av CTNA bör beakta valet av mätinstrument, då föreliggande 
studie  har  funnit  vissa  brister  i  att  använda  självskattning  med  BUS för  aktuell 
patientgrupp. En triangulering med flera olika instrument och mätmetoder skulle vara 
önskvärd,  där  självskattning  kan kompletteras  med andra  inslag.  Bedömningar  av 
externa  skattare,  såväl  professionella  skattningar  som  föräldraskattningar,  skulle 
kunna  kontrollera  för  några  av  de  problem  som  har  identifierats  i  studiens 
instrumentval.  Ett  instrument  som  har  visat  sig  reliabelt  för  att  diagnosticera 
depression  och  bedöma  graden  av  symtomatologi  hos  barn  är  den  strukturerade 
kliniska  intervjun  K-SADS  (The  Kiddie  Schedule  for  Affective  Disorders  and 
Schizophrenia).  Detta  instrument  har  med  vissa  modifikationer  kunnat  tillämpas 
reliabelt både på barn med autismspektrumstörningar och med låg begåvning (Leyfer 
et al, 2006; Masi, Brovedani, Mucci & Favilla, 2002). Då CTNA ännu saknar stöd för 
specifika terapeutiska effekter kan framtida studier vara förtjänta av att använda sig 
av unidimensionella skalor som används för att bedöma generellt psykiskt mående, så 
som  Children's  Global  Assessment  Scale  (C-GAS)  eller  Global  Assessment  of 
Function (GAF). Vidare vore det intressant att undersöka den behandlande effekten 
på andra psykiska symtom så som ångest och beteendeproblematik. För att kunna dra 
tydligare slutsatser om CTNA:s behandlande effekt på depressiva symtom hos barn 
med neuropsykologiska funktionsnedsättningar kan framtida studier dra nytta av att 
screena deltagarna för depressiva symtom inför studien. På så sätt kan man försäkra 
sig om att studiens deltagare uppvisar de symtom som man avser att behandla.

Framtida studier bör också beakta när eftermätning administreras.  För att kunna 
mäta den fulla effekten av behandlingsinterventionerna bör den göras en tid efter den 
sista  interventionen.  Dessutom  rekommenderas  att  kommande  undersökningar 
studerar eventuella långtidseffekter genom att göra uppföljningsmätningar.
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Vidare  vore  det  intressant  att  studera  CTNA:s  behandlande  effekter  för  vuxna 
patienter, då metoden dessutom i högre grad riktar sig till denna grupp. Ett sådant 
deltagarurval  ökar  dessutom  de  etiska  möjligheterna  för  ett  genomförande  av 
randomiserade  studier.  Vuxna  har  en  större  möjlighet  än  barn  att  ge  informerat 
samtycke till att delta i en sådan studie. 

Att i framtiden jämföra den terapeutiska effekten av utredning enligt CTNA med 
mer  traditionella  former  av  neuropsykologisk  utredning  gör  slutsatser  om  dess 
behandlingseffekter mer tillförlitliga. 

Det är intressant att undersöka hur barn och vuxna patienter som har utretts enligt 
CTNA utvecklas över tid och hur deras behov för framtida vård ser ut jämfört med 
patientgrupper  utredda  enligt  annan  form.  En  kollaborativ  och  terapeutisk 
utredningsprocess  skulle  kunna  öka  patientens  förståelse  för  utredningsresultaten 
samt främja psykiskt mående och därmed leda till att man i mindre grad återfaller i 
psykisk ohälsa. Detta skulle i så fall kunna medföra ekonomiska långtidsvinster och 
bör således undersökas. 

Vidare vore det intressant om fler yrkeskategorier,  så som kuratorer och läkare, 
applicerade förhållningssättet  i  CTNA vid neuropsykiatriska utredningar. En sådan 
modifiering av ursprungsmetoden skulle därefter kunna utvärderas för att bedöma den 
samlade behandlingseffekten.

Sammanfattande reflektioner
Den aktuella studien har inte funnit några signifikanta behandlingseffekter av CTNA 
på depression hos barn i det förhållandevis begränsade stickprovet. Trots detta finner 
författarna att detta nya förhållningssätt  till utredning är spännande och tilltalande. 
Författarnas upplevelse är att tankar i enlighet med CTNA verkar vinna allt  större 
mark  i  klinisk  verksamhet  och  de  har  i  sin  studie  funnit  intressanta  indikationer 
gällande CTNA:s behandlande effekter. Därför är det av stor vikt att i enlighet med 
givna rekommendationer ytterligare undersöka området  för att  kunna dra tydligare 
slutsatser  om  detta.  Psykologkandidaternas  upplevelse  är  att  metoden  har  varit 
användbar och gynnsam i majoriteten av de utredningar som studien baseras på, då 
responsen från barn och föräldrar överlag har varit positiv.
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