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Sammanfattning 

Studiens huvudsyfte var att undersöka om klienter uppvisade symtomförändring efter att de 

erhållit kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi (PDT) på en 

utbildningsmottagning för blivande psykologer. Ett annat syfte var att undersöka om det 

förelåg några signifikanta skillnader i behandlingsutfall mellan de båda terapiformerna. 

Studien var naturalistisk och hade en kvasiexperimentell design med för- och eftermätningar, 

men utan randomisering och saknade kontrollgrupp. Undersökningsgruppen bestod av 166 

klienter som själva sökt behandling på Psykologmottagningen vid Umeå universitet under 

perioden 100101 – 121231. Självskattningsformuläret The Symptom Checklist – 90 (SCL-90) 

administrerades för att mäta symtomnivå innan terapistart och efter erhållen behandling. 

Resultaten visade att klienterna initialt uppvisade huvudsakligen depressions- och 

ångestsymtom. Studien visade att flertalet klienter uppvisade både statistisk och klinisk 

symtomförändring. Den globala svårighetsskalan (GSI) minskade signifikant från för- till 

eftermätning (Mföre = 0.75; Mefter = 0.47, p < .05). Effektstorleken var måttlig (d = 0.70). Ingen 

signifikant skillnad i behandlingsutfall kunde däremot påvisas mellan KBT och PDT. En 

fördjupad analys av resultaten visade att 20 % av undersökningsgruppen försämrades. Denna 

grupp klienter uppvisade den lägsta symtomnivån vid förmätningen. De klienter som 

förbättrades väsentligen uppvisade därtill den högsta besvärsnivån innan terapistart. I  

diskussionsdelen ges förslag till utveckling av kvalitetssäkringssystem vid 

psykologmottagningen för att skapa praktikbaserad evidens. 
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Inledning 

Under de senaste decennierna har evidensbegreppet haft en stark ställning inom 

psykoterapiforskningen. Randomiserade kontrollerade studier (RCT) har länge ansetts vara 

den ledande forskningsdesignen (SBU, 2005; Socialstyrelsen, 2010;). Evidensbaseringen 

möter emellertid en hel del kritik från såväl forskarhåll som den kliniska världen (Holmqvist 

& Philips, 2008). De förutsättningar som inramar RCT-studier- randomisering, sträng 

kontroll, manualbaserade behandlingar, ett fastställt antal sessioner och tydliga inklusions- 

och exklusionskriterier gällande diagnos – skiljer sig väsentligen från förhållandena i den 

kliniska vardagen som är betydligt mer komplex (Ahn & Wampold, 2001). I motsats till RCT-

studier (efficacy) genomförs naturalistiska studier (effectiveness) under de förutsättningar 

som råder i klinisk praxis. För att utvärdera och evidensbasera en klinisk verksamhet lämpar 

sig därför naturalistiska studier (Holmqvist & Philips, 2008). Även om vissa 

psykoterapeutiska metoder visat sig verksamma enligt effektstudier är det inte alltid som 

klienten får det som en behandlingsverksamhet säger att de erbjuder. Den lokala 

användningen kan skilja sig från den forskningsmiljö där metoderna studerats. Varje metod är 

därtill beroende av kunskapen och erfarenheten hos dem som använder den. Eftersom 

behandlingsutfall kan variera även för metoder som visat sig effektiva förutsätter en 

evidensbaserad verksamhet därför lokala utvärderingar. Genom att systematiskt följa upp de 

egna klienterna skapas praktikbaserad evidens och kunskap lokalt, så kallad lokal evidens. 

(Hjelte, Brännström & Engström, 2009).   

 

Terapi bedriven av studentterapeuter är ett etablerat och vanligt förekommande inslag på 

lärosäten världen över som ger utbildning i samtalsbehandling. Mer forskning är dock 

nödvändig för att öka kunskap om vilken kvalitet studentdriven terapi håller (Dennhag, 2012). 

Följande uppsats är en kvalitetssäkring av den terapeutiska verksamhet som bedrivs av 

studentterapeuter vid Psykologmottagningen, Umeå universitet.  Psykologmottagningen är 

knuten till utbildningen i psykoterapi som ingår i det 5-åriga psykologprogrammet vid 

Institutionen för psykologi. Under de fyra sista terminerna arbetar de blivande psykologerna 

som terapeuter och erbjuder psykoterapi till ett reducerat pris. Samtliga studentterapeuter har 

två terminer av vardera terapimetod; kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk 

terapi (PDT). Studenterna får handledning av erfarna legitimerade psykoterapeuter med 

handledarutbildning. Psykologmottagningens terapeutiska verksamhet sker under Hälso- och 

sjukvårdslagen där Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet. Psykologmottagningen har därmed 
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en skyldighet att kvalitetssäkra verksamheten för att säkerställa att det är god och säker 

behandling som erbjuds klienterna (Institutionen för psykologi, 2013). 

 

Statistisk signifikans i förhållande till klinisk signifikans  

Psykoterapiforskning handlar främst om att studera förändring, vilket framförallt har utgjort 

ett centralt fokus inom evidensbaserad praxis. Sättet att mäta förändringseffekter ser 

emellertid olika ut och är ett komplicerat fenomen där statistisk signifikans och effektstorlek 

utgör de vanligaste metoderna. Statistisk signifikans och statistiska analyser är viktiga när 

psykoterapeutisk behandling ska utvärderas eftersom det ger information om sannolikheten att 

inom- och mellangruppsskillnader uppkommit av en slump eller inte (Lambert & Ogles, 

2009; Lööf & Rosendahl, 2010). Att konstatera att en behandlingsinsats ger en 

förändringseffekt på gruppnivå som är statistiskt säkerställd är emellertid inte praktiskt 

tillämpbart om man inte också kan avgöra om effekten av en intervention är tillräckligt stor. 

Effektstorlek är ett metriskt värde som gör det möjligt att jämföra olika studier, vilket är 

särskilt viktigt för metaanalyser som söker sammanfatta resultat från oberoende forskning 

(Armelius, Nyström, Engström & Brännström, 2009; Lambert & Ogles, 2009). 

 

Statistisk signifikans och effektstorlek är således viktiga analysmetoder när man studerar 

förändringar på gruppnivå men det säger inget om det praktiska värdet eller betydelsen av 

behandlingseffekten för den enskilde individen. Vissa klienter som får psykoterapi kan 

uppleva förändringar i positiv riktning, andra mindre eller ingen, men det finns även de som 

upplever att symtomen förvärras under behandlingens gång (Lambert & Ogles, 2009). Med 

andra ord är det således inte säkert att en statistiskt signifikant skillnad i resultat mellan för- 

och eftermätningar är associerat med att klienterna upplevt förändringen som betydelsefull. 

Jacobson och Truax har introducerat en statistisk metod för att mäta klinisk signifikans och 

som därmed utgör ett alternativ till statistisk signifikans. För att utvärdera om en förändring är 

meningsfull för klienten, det vill säga kliniskt signifikant, krävs att förändringen dels är 

reliabel (och inte slumpmässig) och dels att mätvärdet förändras från en dysfunktionell nivå 

till en funktionell nivå under behandlingstiden (Jacobson & Truax, 1991). Klinisk signifikans 

har blivit ett alltmer vanligt tillvägagångssätt vid utvärderingar av kliniska verksamheter för 

att bedöma psykoterapins verkan. Det finns även andra metoder att räkna ut klinisk 

signifikans, men Jacobson & Truax är den vanligaste metoden och den som främst 

rekommenderas vid effektutvärderingar (Sundell, 2012).  Metoden har dock blivit kritiserad 

där huvudkritiken är att metoden inte i tillräckligt hög utsträckning tar hänsyn till regression 
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mot medelvärdet och att den därför inte är tillräckligt precis (Lambert & Ogles, 2009). Ett 

annat problem är klienter som redan innan behandlingen ligger inom normalgruppens 

fördelning och därför inte kan uppfylla gränsvärdeskriteriet för förändring efter erhållen 

behandling. Att beräkna klinisk signifikans utgör inte heller en rimlig och konstruktiv 

mätmetod vid utvärderingar av behandling riktade till kroniskt sjuka patientgrupper (Sundell, 

2012). 

 

Skillnader mellan evidensbaserad praktik (EBP), praktikbaserad evidens (PBE) och 

patientbaserad forskning 

Psykoterapiforskning utgår ofta från tre frågeställningar; a) Vilket behandlingsutfall har en 

specifik metod utifrån experimentella förhållanden (RCT-studier)? b) Fungerar metoden i 

klinisk praxis? c) Upplever den enskilde klienten någon meningsfull förändring? Den första 

frågan har varit huvudfokus för den evidensbaserade praktiken (EBP) (SBU, 2005; 

Socialstyrelsen, 2012). Resultaten uttrycks vanligen i medelvärdesanalyser på gruppnivå. 

Utifrån kvalitetssäkringssynpunkt är den frågan inte alltid mest relevant att få besvarad. Den 

andra frågan avser behandlingseffekt utifrån de förutsättningar som finns i den kliniska 

vardagen och utgör grunden för praktikbaserad evidens(PBE), det vill säga naturalistiska 

studier som ofta har en kvasiexperimentell design. Även här beskrivs vanligtvis terapeutiska 

förändringar med statistiska analyser på gruppnivå (Lambert & Ogles, 2009). Praktikbaserad 

forskning undersöker inte bara hur faktorer hos enskilda individer, behandlare och metoder 

bidrar till behandlingseffekter, utan de sätter även fokus på bidragande faktorer i 

organisationen vilket är viktigt vid kvalitetssäkring av kliniska verksamheter. Praktikbaserade 

studier möjliggör även återkoppling av behandlingsutfall sessionsvis i enskilda psykoterapier 

till såväl terapeuter som till mottagningar (Holmqvist & Lindencrona, 2012).  

 

De första två frågorna har ett behandlingsfokus och söker svar på generella utfall av specifika 

interventioner, tex. KBT eller PDT Den tredje frågan är klientrelaterad och söker besvara hur 

behandlingen går i det enskilda fallet. Howards och hans kollegor myntade 1996 ett nytt 

begrepp ”patient focused research” (patientfokuserad forskning) som belyser progressen i 

psykoterapin för den enskilde klienten (Howard, Moras, Brill, Martinovich & Lutz, 1996). 

Detta paradigm har på senare tid utvecklats av Lambert och hans kollegor (Lambert & 

Shimokawa, 2011). Skattningsformuläret OQ-45, som är utvecklad av Lambert, är ett 

exempel på frågeformulär som söker kvalitetssäkra processen mellan klient och terapeut. 

Andra skattningsinstrument är CORE (Barkham, Margison, Leach, Lucock & Mellor-Clark, 
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2001) och ORS (Miller, Duncan, Sorrell, & Brown, 2005). Dessa skattingsformulär har ännu 

inte samma forskningsunderlag som OQ-45 men har den stora fördelen att de får användas 

fritt av behandlare.  

 

Biverkningar av psykoterapi 

En betydande mängd studier stöder att psykoterapi ger en god effekt för olika psykiska 

tillstånd (Socialstyrelsen, 2010). Det har dock varit ett känt fenomen sedan länge att inte alla 

klienter som erhåller psykoterapi återvinner hälsan eller förbättras (Barlow, 2010). Eysenck 

publicerade 1952 sin kontroversiella artikel, vilken antydde att effekten av psykoterapi hos en 

grupp patienter inte var bättre än hos en grupp som inte erhållit psykoterapi utan blivit 

spontant bättre utan psykoterapeutiska interventioner. 1966 publicerade Bergin en artikel där 

han drog följande slutsats om fenomenet som han benämde ”The Deterioration effect”: 

”Psychtherapy may cause people to become  better or worse adjusted than comparable people 

who do not receive such treatment” (Bergin, 1966, s.235). Senare forskning visar att det är 

mellan 5 till 10 % av klienter som försämras efter erhållen psykoterapi (Lambert & Ogles, 

2004). I vissa studier har man sett en ökad risk för försämring för klienter som erhåller 

behandling av studentterapeuter (Callahan & Hynan, 2005). Forskning har på senare tid i 

stället för att på gruppnivå undersöka förekomsten av försämring, sökt öka förståelse av den 

process genom vilken försämringar inträffar. Resonemanget utgår från att om kliniker bättre 

kan förstå processen för försämring kan hen på ett mer direkt sätt identifiera och hantera 

terapiprocesser som utvecklas negativt (Lambert & Ogles, 2004). 

 

Studentdrivna terapier – forskningsläget 

Det finns få studier som har undersökt effekterna av studentdriven terapi på grundläggande 

psykoterapiutbildningsnivå som psykologprogrammet utgör (Dennhag, 2012). 1979 

genomförde Durlak den första metaanalysen för att studera betydelsen av terapeutisk 

erfarenhet. Han fann att erfarenhet och träning inte hade någon betydelse för 

behandlingsutfall, men en kritik som riktats mot metaanalysen var att han inte kontrollerade 

för just terapeuternas utbildningsnivå och kliniska erfarenhet (Dennhag, 2012). Stein och 

Lambert (1995) har genomfört en metaanalys som inkluderade mer väldesignade studier. 

Metaanalysen visade på moderata effektstorlekar vad gäller träningsnivå och klientförbättring, 

det vill säga att de erfarna terapeuterna erhöll bättre behandlingsresultat. Studien visade också  

att studentterapeuterna hade fler som avbröt behandling. Även Driscoll et. als (2003) studie 

visar på liknande resultat då de fann att behandlingsutfall var signifikant relaterat till antalet 
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klienttimmar som studentterapeuten haft. Senare studier har också visat att mer erfarna 

terapeuter kan ha färre sessioner och uppnå samma behandlingsresultat, samt att klienterna 

upplever högre nivåer av generellt välmående och uppnådde en högre adaptiv funktionsnivå 

efter avslutad behandling (Dennhag, 2012).  

 

Det finns också några få svenska studier som har undersökt hur kvaliteten är på de terapier 

som erbjuds av psykoterapimottagningar som är kopplade till psykologutbildningar. Dennhag 

(2012) har genomfört en naturalistisk studie inom ramen för ett forskningsprojekt som bland 

annat studerar effekter av utbildningsterapier (PDT och KBT) som psykologutbildningen 

bedriver vid Umeå universitet. Dennhags (2012) studie fann att klienterna uppvisade en 

moderat symtomminskning mätt med klinisk signifikans. Detta är ett något sämre resultat än 

vad andra naturalistiska studier med erfarna psykoterapeuter visat på. Även andra 

utvärderingsstudier av studentdrivna terapier visar på en större effektstorlek. Öst och hans 

kolleger (2012) undersökte effekterna av KBT som studentterapeuter erbjöd klienter med 

huvudsak ångest- och depressionsproblematik. Deras resultat visar på moderata till höga 

nivåer av symtomförbättring där 63 % upplevde en kliniskt signifikant förbättring efter 

behandling. En utvärdering av Psykologmottagningen vid Lunds universitet som 

psykologstudenter genomfört visade på en stor effektstorlek vad gäller symtomförbättring för 

klienterna (Lööf & Rosendahl, 2010). 

 

Dennhag (2012) anger att behandlingsutfall vid studentdrivna terapier kan påverkas av en rad 

olika faktorer relaterade till klienten, terapeuten, terapeutisk process och interaktionen mellan. 

Det finns därför behov av mer forskning som studerar utbildningseffekter i reguljär 

verksamhet för att se hur olika faktorer som träningsförhållanden och klientvariabler bidrar 

till behandlingsutfall. Mer kunskap skulle gagna såväl forskarvärlden, utbildningsanordnare 

som studenter där syftet är att öka kunskapen om hur man skapar goda förutsättningar för 

psykoterapiutbildning (Dennhag, 2012). Det är även angeläget att utvärdera verksamheter 

som bedrivs på utbildningsmottagningar för att säkerställa att klienterna får god och säker 

behandling och därmed möjliggöra lokal evidens. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att utvärdera den terapi som psykologstudenter bedriver på 

psykologmottagningen vid psykologiska institutionen, Umeå universitet. Mer specifikt syftar 

studien till att undersöka om klienterna uppvisar en förändring i symtombild mätt med 
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symtomskattningsformuläret SCL-90, på såväl grupp- som individnivå, hos en varierande 

population klienter som behandlats med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk 

terapi (PDT). Därtill är syftet att undersöka eventuella skillnader i resultat mellan de båda 

terapiformerna. I studien avses följande frågeställningar besvaras: 

1. Är psykoterapi bedriven av psykologstudenter på psykologmottagningen vid Umeå 

universitet associerat med symtomlindring med avseende på Globalt Svårighets Index 

(GSI) mätt med SCL-90? 

2. Föreligger signifikanta skillnader i psykologisk symtomlindring utifrån GSI mellan 

klienter som fått KBT respektive PDT? 

3. Hur stor andel av klienter i undersökningsgruppen förbättrades eller försämrades efter 

erhållen psykoterapi?  

4. Finns det några skillnader i hur de som förbättrades eller försämrades skattade 

symtomnivå innan terapistart? 

 

 

Metod 

Denna studie genomfördes inom ramen för det kvalitetssäkringsprojekt som pågår vid 

Psykologmottagningen, Umeå universitet. Den var därför begränsad av den design som detta 

projekt använder sig av. Föreliggande studie har en kvantitativ ansats och en 

kvasiexperimentell design med för- och eftermätning, men utan randomisering eller 

kontrollgrupp. Studien var därtill naturalistisk och följer de förutsättningar som finns i det 

kliniska vardagssammanhanget. Tre olika statistiska analysmetoder användes för att utvärdera 

om psykoterapi bedriven av psykologstudenter är associerat med symtomlindring; statistisk 

signifikans, effektstorlek och klinisk signifikans.  

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna bestod av klienter som har sökt sig till Psykologmottagningen vid Umeå 

universitet under perioden 100101 – 121231. Det var totalt 794 klienter som sökte sig till 

psykologmottagningen och erhöll ett bedömningssamtal av erfaren legitimerad psykolog 

verksam vid mottagningen. Av dessa individer var det 251 personer som antingen avböjde 

fortsatt behandlingskontakt eller hänvisades till annan vårdgivare på grund av 

exklusionskriterier (för komplex problematik, alkohol- och drogproblem). Sammanlagt 543 

personer erhöll behandling av studentterapeuter som gick på termin 7, 8, 9 och 10. Av dessa 

var det 395 som hade fyllt i SCL-90 vid bedömningssamtalet. Eftermätningen med SCL-90 



7	  
	  

genomfördes efter avslutad behandling av studenter som gick kvalitetssäkringskurs, termin 6. 

Det var sammanlagt 166 klienter som fyllde i SCL-90 både före och efter behandlingen och 

som därmed utgjorde studiens undersökningsgrupp. Av dessa 166 klienter erhöll 84 personer 

KBT och 82 personer fick PDT. Terapilängden varierade från en termin till två terminer, där 

de flesta (84 %) erhöll en längre behandling. Majoriteten av klienterna var kvinnor (69 %). 

Den yngsta var 18 år och den äldsta var 56 år, genomsnittsåldern var 30 år. 

 

Bortfall 

Det var 543 klienter som erhöll terapi vid psykologmottagningen, men det var 395 personer 

som fyllde i SCL-90 i samband med bedömningssamtalet. Anledningen till att 149 klienter 

inte fyllde i SCL-90 vid bedömningssamtalet berodde på att de legitimerade psykologerna 

som genomförde samtliga bedömningssamtal har missat att administrera SCL-90 till dessa 

klienter. Det stora bortfallet sker dock vid eftermätningen. Av de 395 klienter som genomfört 

förmätningen är det endast 166 klienter och som fyller i SCL-90 efter avslutad behandling. 

Således är det 229 klienter som inte genomför en eftermätning. Anledningen till detta är att 

klienterna (som till stor del är studenter) har flyttat eller inte går att nå. Det sammantagna 

bortfallet är således 628 klienter, det vill säga 80 % av de som initialt sökte behandling. Figur 

1 visar ett flödesschema över det beskrivna bortfallet. 
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Figur 1. Flödesschema över bortfallet av klienter från bedömningssamtal med förmätning till 
eftermätning. 
 
En bortfallsanalys genomfördes för att undersöka om de 166 deltagarna skilde sig från de 229 

klienter som föll bort vid eftermätningen. Demografisk information (kön och ålder) och den 

generella skalan (GSI) i SCL-90 jämfördes mellan de båda grupperna. Resultatet visade att 

det inte förelåg några signifikanta skillnader när det gäller kön och ålder för de båda 

jämförelsegrupperna. Däremot förelåg en statistiskt signifikant skillnad mellan symtomnivå 

där de 229 klienterna på gruppnivå uppvisade ett signifikant högre värde på GSI-skalan, det 

vill säga hade en något svårare symtombild. Därmed minskar representativiteten vilket gör att 

det inte går att generalisera resultat för undersökningsgruppen på samtliga klienter som 

erhållit behandling på psykologmottagningen.  
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Instrument 

The symptom Checklist-90 (SCL-90) är ett självskattningsformulär som avser mäta personens 

egen uppfattning om sitt fysiska och psykiska mående (Derogatis & Savitz, 1998). 

Instrumentet används ofta inom forskning när man önskar utvärdera behandlingseffekt, men 

det är också ett vanligt förekommande screeninginstrument i kliniska sammanhang (Fridell, 

Cesarec, Malling Thorsen & Johansson, 2002). SCL-90 är ursprungligen ett amerikanskt 

självskattningsformulär men används även i Sverige. Det finns en svensk normering och 

standardisering av symtomskalan (Fridell et al., 2002).  

 

Instrumentet består av 90 frågor vilka kategoriseras i nio diagnostiska subskalor ; 

somatisering, obsessiv-compulsiv, interpersonell sensitivitet, depression, ångest, fientlighet, 

fobisk ångest, paranoidt tänkande och psykoticism. Dessa skattningar ligger sedan till grund 

för en global skala Globalt Svårighetsindex (GSI) och används som en sammanfattande 

mätning där alla skattningar summeras och delas med antalet items (90 stycken). 

Skattningarna ges ett numeriskt värde från 0–4, där 0 motsvarar ”Inte alls” och 4 motsvarar 

”Väldigt mycket”.  

 

Procedur 

Klienter som sökte sig till Psykologmottagningen vid Umeå universitet under perioden 

101001 - 121231 ingår i den kvalitetssäkring som fortlöpande pågår. Vid informations- och 

bedömningssamtal, som genomförs av legitimerade psykologer, administreras 

självskattningsformuläret SCL-90. Om klienterna bedöms ha en för komplex problematik 

hänvisas de vidare till annan vårdgivare. De presumtiva klienterna sätts upp på en väntelista. 

Vid terminsstart kallas klienterna från väntelistan i turordning.  

 

Terapin på psykologmottagningen bedrivs av psykologstudenter som går termin 7, 8, 9 och 

10. Studentterapeuterna har regelbunden handledning i grupp av erfarna legitimerade 

handledare. Alla studentterapeuter vid Umeå universitet får lära sig att bedriva både 

psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi, två terminer med vardera inriktning. De 

blivande psykologerna erbjuder psykoterapi till ett reducerat pris och träffar klienterna en 

gång per vecka. Klienterna, som måste vara minst 18 år, har möjlighet att själva välja 

inriktning på terapin, vilket görs i samband med bedömningssamtalet.  
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När klienterna avslutat behandling blir de kontaktade av studenter som går termin 6 och läser 

en kvalitetssäkringskurs. Klienterna erbjuds att genomföra en eftermätning och återigen 

besvara SCL-90. 

 

Etik 

Studiens resultat kommer att presenteras anonymt och på gruppnivå. Hanterandet av ifyllda 

formulär har följt de sekretessbestämmelser som gäller. Då bearbetning av resultat ingår i den 

fortlöpande kvalitetssäkringen på mottagningen har en etikansökan godkänts av prefekt och 

klinikforskningsrådet på Institutionen för psykologi, Umeå universitet. Då en av författarna är 

verksam som legitimerad psykolog vid psykologmottagningen har det varit viktigt att ha en 

forskningsmässig distans till den eventuella intressekonflikt som kan uppstå vid analys av 

resultaten. 

 

Statistiska analyser  

Med hjälp av statistikprogrammet SPSS bearbetades datan och analyserades genom deskriptiv 

och inferentiell statistik samt genom klinisk signifikansanalys. Databearbetningen 

genomfördes i två steg. Det första steget var att undersöka deltagarna och gruppernas 

egenskaper. Därefter analyserades symtomförändring vid för- och eftermätning i termer av 

statistisk signifikans, effektstorlek och klinisk signifikans.  

 

För att jämföra terapigrupperna KBT och PDT gällande kön (nominal skala) användes 

Pearson´s chi-square test samt oberoende t-test för ålder och GSI-värden (kvotskala). En 

klusteranalys genomfördes därefter för att se vilka grupperingar av symtom som var 

framträdande för undersökningsgruppen. 

 

Ett beroende t-test genomfördes för att undersöka om klienterna uppvisade statistiskt 

signifikant förändring på GSI-skalan från för- till eftermätning. Denna jämförelseanalys 

utfördes också för de två terapigrupperna var och en för sig. Därefter undersöktes 

effektstorleken (Cohens d ) för att se om förändringen kan anses betydande. En effektstorlek 

på 0.2 anses som liten, medan en effektstorlek på 0.5 betraktas som måttlig och värden över 

0.8 utgör en stor effektstorlek. För att utvärdera om behandlingsutfall skiljde sig mellan KBT- 

gruppen och PDT-gruppen genomfördes ANOVA.  
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Klinisk signifikans användes för att finna ut huruvida klienter på individnivå som erhåller 

psykoterapi av psykologstudenter uppvisar klinisk betydande förändring mätt med SCL-90. 

Jacobson och Truax (1991) har utformat en statistisk metod för att beräkna klinisk signifikans, 

som är en tvåstegsprocedur där det första steget är att analysera om det finns en observerbar 

förändring från förmätning till eftermätning och om denna förändring är statistiskt reliabel. 

Reliabiliteten beräknades utifrån den formel som Jacobson och Truax (1991) anger för RCI 

(Reliable Change Index): 

 Xefter-Xföre  X = Skattning för enskild klient 

      Sdiff 

  

Sdiff = 2(𝑆𝐸)! 

SE = SD 1− 𝑟 SD = Klienternas standardavvikelse vid förmätningen 

r =  Testskalans Cronbachs alfa internkonsistens 

 

Om förändringen är mindre än – 1.96 så innebär det att en person skattade reliabelt lägre 

poäng på eftermätningen jämfört med förmätningens resultat och att det därmed föreligger en 

reliabel förbättring. På samma sätt utgör ett resultat över 1.96 det omvända, med andra ord en 

reliabel försämring. Nästa steg i analysen av klinisk signifikans är att beräkna cut off som är 

ett gränsvärde mellan en dysfunktionell symtomnivå och en funktionell symtomnivå: 

   

Cut off = (SDpatMnonpat) + (SDnonpatMpat) 

   SDpat + SDnonpat 

 

Klinisk signifikans uppnås, enligt Jacobsen och Truax, när en klient förflyttar sig från en 

dysfunktionell nivå till skalan normal funktion under behandlingens gång, det vill säga 

passerar värdet som utgör cut off (Jacobsen och Truax, 1991). I denna studie användes de 

svenska normeringarna för SCL-90 som Fridell et. al (2002) utformat. 

 

Resultat 

Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik av undersökningsgruppens symtomnivå mätt 

med SCL-90. Därefter visas resultaten för jämförelserna mellan de båda terapigrupperna KBT 

och PDT i förhållande till symtomskattning på SCL-90. Härtill redovisas också resultaten som 

visar om undersökningsgruppen upplevt en symtomförändring efter erhållen terapi mätt med 

statistisk signifikans, effektstorlek och klinisk signifikans.  
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Deskriptiv statistik av KBT- och PDT-grupperna före behandling 

De jämförande statistiska analyserna visade att det inte förelåg några signifikanta skillnader 

och således ingen selektionsbias (tabell 1) mellan de klienter som erhållit KBT respektive 

PDT avseende kön, ålder och symtomnivå (GSI) före terapistart.  

 

Tabell 1. Jämförande resultat mellan de båda psykoterapigrupperna före behandling. 

Demografisk variabel KBT Före 

(n = 84) 

PDT Före               Signifikans 

(n = 82)              (p<.05) 

Kön  

   Kvinna 

   Man 

n (%) 

61 (73) 

23 (27) 

n (%)                 chi-2 

53 (65)               ns 

29 (35)               ns 

Ålder  

   Intervall 

   Median 

   Medel 

 

18-56 år 

28 år 

30 år 

                           t-test 

19-49 år 

25 år 

28 år                   ns  

GSI före M (SD) 

0.77 (0.46) 

 

M (SD)               t-test 

0.73 (0.41)          ns   

 

 

 

Beskrivning av huvudsymtom före behandling 

Förmätningen gav vid handen att hela undersökningsgruppen (n=166) innan terapistart 

uppvisade högst medelvärden (Figur 2) för subskalorna depression (M 1.21; SD 0.71), 

obsessiv – kompulsivitet (M 1.08; SD 0.68), interpersonell sensitivitet (M 0.91; 0.64) samt 

ångest (M 0.79; SD 0.58). Samtliga medelvärden låg över gränsen för normerade cut off-

värden för klinisk symtomatologi enligt Fridell et als. (2002) svenska normeringsresultat. 

Figur 2 visar även att undersökningsgruppens medelvärde vid förmätningen för den globala 

svårighetsindexskalan (GSI) var 0.75 (SD 0.43). 
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Figur 2: Undersökningsgruppens (n=166) medelvärde på SCL-90 före behandling. 

Skattningsskalan har värden mellan 0-4, där 0 motsvarar ”inte alls” och 4 ”väldigt mycket”. 

 

För att fördjupa den deskriptiva analysen av undersökningsgruppens symtomnivå för de olika 

subskalorna och GSI vid förmätningen, genomfördes en klusteranalys. Datan fördelades i tre 

kluster med hjälp av en k-means klusteranalys. Den största gruppen (lätt) (n=105, 64 %) 

definierades av klienter som hade låga värden för samtliga subskalor. En annan grupp (n=54, 

32 %), här kallad mellan, uppvisade värden över den kliniska cut off-gränsen för de fyra 

subskalorna depression, obsessiv – kompulsivitet, interpersonell sensitivitet, ångest samt GSI. 

Den minsta undergruppen (svår) bestod av sju klienter (4 %) som uppvisade höga värden på 

de flesta subskalorna samt GSI. Jämfört med de andra två grupperna hade de speciellt hög 

nivå på fobisk ångest. 

 
Figur 3. Klusteranalys som visar symtomprofil för de tre undergrupperna svår, mellan samt lätt.  
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Statistisk signifikans och effektstorlek för helgruppen samt terapigrupperna KBT och 

PDT 

Ett t-test för beroende mätningar (Tabell 2) visade att det på helgruppsnivå förelåg en 

signifikant skillnad i hur hela undersökningsgruppen (n=166) skattade sin symtomnivå på GSI 

före och efter behandling. Sammantaget har klienterna skattat en lägre symtomnivå efter 

avslutad behandling. De båda terapigrupperna, KBT (n=84) och PDT (n=82), uppvisade 

därtill var för sig signifikant lägre symtomnivåer efter genomförd behandling. Effektstorleken 

(Cohen´s d) visade på en måttlig effektstorlek för både helgruppen samt de både 

undergrupperna KBT och PDT. 

 

Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelse och effektstorlek för GSI före och efter erhållen 

behandling för helgruppen samt för de respektive terapigrupperna. 

 

Grupp M (SD) före M (SD) efter t (df) Cohen´s d 

Hela gruppen 

n = 166 

 

0.75 (0.43) 

 

0.47 (0.38) 

 

8.55 (165)* 

 

0.70 

KBT 

n = 84 

 

0.77 (0.46) 

 

0.46 (0.40) 

 

5.83 (83)* 

 

0.72 

PDT 

n =  82 

 

0.73 (0.41) 

 

0.47 (0.36) 

 

6.47 (81)* 

 

0.67 

 

* (p<.05) 

 

En ANOVA genomfördes för att undersöka om det förelåg några skillnader mellan de båda 

terapigrupperna avseende behandlingsutfall (symtomminskning). Analysresultatet visade inte 

på några signifikanta skillnader i behandlingsutfall mellan KBT och PDT. 

 

Klinisk signifikans 

Ett kriterium för att kunna beräkna klinisk signifikans på individnivå, enligt Jacobsen och 

Truax (1991) modell, är att klienterna ligger på en dysfunktionell nivå vid terapistart. Därför 

valdes den grupp klienter ut som uppvisade värden över cut off-nivån (0.76 för kvinnor och 

0.54 för män) på GSI vid förmätningen. Cut off beräknades med den formel som Jacobsen 

och Truax anger i sin artikel (1991) och beräknades utifrån den svenska normeringen för SCL 
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-90 (Fridell et. al., 2002). Den valda dysfunktionella gruppen utgjorde hälften (50 %, n=83) 

av hela undersökningsgruppen (n=166), varav 53 kvinnor (67%) och 30 män (33 %). 

 

Tabell 3 visar att 76 % av klienterna i den dysfunktionella gruppen uppvisade en reliabel 

förändring beräknad utifrån formeln för RCI (Truax och Jacobson, 1991). Det var 64 % som 

också uppvisade en kliniskt signifikant förbättring då de rörde sig från en dysfunktionell nivå 

innan terapi till en funktionell nivå efter erhållen terapi. Vidare var det 4 % av klientgruppen 

som uppvisade en reliabel försämring och som därmed uppvisade höga värden över cut off-

gränsen på GSI även efter behandlingen. Det var även 20 % som inte upplevde någon större 

förändring från för- till eftermätning. 

 

Tabell 3. Resultat för klienterna i den kliniska gruppen som uppvisade reliabel eller klinisk 

signifikant förbättring eller försämring samt de som var oförändrade mätt med GSI. 

 

Skala 
 

Grupp n Förbättrade 
reliabelt 
n (%)) 

Förbättrade 
klin. sign. 
n (%) 

Oförändrade 
 
n (%) 

Försämrade 
reliabelt 
n (%) 

Försämrade 
klin. sign. 
n (%)  

GSI Dysfunktionell 83 63 (76) 53 (64) 17 (20) 3 (4) 3(4) 

	  
	  
Ett problem med klinisk signifikans i denna studie är att GSI har väldigt hög reliabilitet (0.97) 

enlig Fridells et. als (2002) normeringar vilket gör att det krävs endast en liten förändring för 

att den ska anses vara reliabel. Detta gör beräkningar av klinisk signifikans mindre intressant. 

Vi valde därför att också gruppera klienterna utifrån hur de förändrats från förmätning till 

eftermätning. 

 

Gruppering av klienterna utifrån hur de förändrats. 

Eftersom det inte finns några skillnader mellan behandlingsmetoderna KBT och PDT valdes 

istället att undersöka vad som skiljer klienter som försämrats, är oförändrade och som 

förbättrats. För att ytterligare fördjupa analysen av behandlingsutfall för alla klienter delades 

de in i tre utfallsgrupper: En grupp som försämrats, det vill säga hade högre GSI efter 

behandling än före; en grupp som uppvisade en stor förbättring, det vill säga hade större 

förändring än 0.5 på differensen mellan före och eftermätningen, samt en grupp som 

uppvisade en måttligt positiv förbättring, det vill säga differensen i GSI låg mellan 0 och 0.5. 

Detta är en godtycklig indelning, men kan kanske bidra till att förstå vilka som faktiskt 
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utvecklar mer symtom efter behandling och vilka som uppvisar en avsevärd förbättring av 

symtom.  

 

Resultatet (Figur 4) visade att det stora flertalet (n=92, 55 %) som erhöll behandling 

uppvisade en måttlig förändring mätt med GSI. 42 klienter (25%) uppvisade en stor 

förbättring från för- till eftermätning. Det var emellertid 32 klienter (20%) som uppvisade en 

försämring utifrån skattning på GSI. 

 

 
Figur 4. Antal klienter i KBT (n=84) och PDT gruppen (n=82) som vid eftermätningen 

uppvisade ett resultat som visade på en försämring, måttlig förbättring eller stor förbättring. 

 

Figur 5 visar att den grupp som förbättrades under behandlingen hade de högsta 

medelvärdena på de olika subskalorna vid förmätningen, d.v.s. de högsta 

symtomskattningarna. Medelvärdena för subskalorna depression, obsessiv-kompulsivitet,  

interpersonell sensitivitet och ångest låg därtill initialt över cut off –nivå för klinisk 

symtomatologi. Resultaten gav också vid handen att den grupp klienter som försämrades hade 

de lägsta medelvärdena på subskalorna innan terapistart. 
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Figur 5. Gruppindelning av de deltagare som uppvisade en försämring, måttlig förbättring 

eller stor förbättring och vilka medelvärden de hade på subskalorna samt GSI vid 

förmätningen. 

 

Diskussion 

Huvudsyftet med studien var att studera huruvida klienter som får psykoterapi av 

psykologstuderande vid Umeå universitet upplever symtomförändringar mätt med 

skattningsformuläret SCL-90. Därtill var syftet att undersöka om det förelåg några skillnader i 

behandlingsutfall mellan de båda terapiformerna KBT och PDT som erbjudits klienterna. Ett 

annat syfte var att se om det fanns klienter som försämrades under behandlingen. Resultaten 

kommer att diskuteras utifrån relevant och aktuell psykoterapiforskning. Studiens 

begränsningar och styrkor kommer också att diskuteras samt uppslag till fortsatt 

kvalitetssäkring av psykologmottagningen vid Umeå universitet. 

 

Diskussion kring huvudresultat 

Resultaten visade att klienterna innan terapistart erhöll de högsta värdena på subskalorna 

depression, obsessiv–kompulsivitet, interpersonell sensitivitet samt ångest, vilket stämmer väl 

överens med den symtombild som även andra studier som utvärderat utbildningsmottagningar 

redovisat (Lööf & Rosendahl, 2010; Dennhag, 2012, Öst et al., 2012). Flertalet klienter i 

studien uppvisade både en statistisk och klinisk symtomförändring efter erhållen behandling. 

Dessa resultat ligger i linje med forskningen som visar att psykoterapi är verksamt 

(Socialstyrelsen, 2010). Flera studier visar att psykoterapi har moderata till höga 

effektstorlekar (Wampold, 2001). Klienterna i denna studie visade på en måttlig effektstorlek 
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på GSI-skalan. Vid jämförelse av effektstorlekar mellan olika studier behöver man dock ta 

hänsyn till hur symtomnivåer varierar innan behandling inleds. Med tanke på att hälften av 

klienterna i föreliggande studie erhöll värden under cut off-nivån på SCL-90 innan 

behandlingsstart, finns det inte utrymme för så stora symtomförändringar. Därmed får en 

måttlig effektstorlek anses vara ett relativt gott resultat.  

 

Den jämförande analysen mellan de båda terapiinriktningarna KBT och PDT visade inte på 

några skillnader initialt vad gällde kön, ålder eller symtomnivå. Det var därför möjligt att göra 

jämförande analyser av symtomförändringar mellan de båda terapiformerna. Resultaten 

visade emellertid att det inte förelåg några signifikanta skillnader i behandlingsutfall. Detta 

resultat stämmer väl med tidigare studier av psykologmottagningen vid Umeå universitets 

verksamhet (Dennhag, 2012). Striden om vilken terapeutisk skola som har bäst evidens har 

sysselsatt både kliniker och forskare. Många kunskapsöversikter (SBU, 2005; Socialstyrelsen, 

2010) ger KBT en fördel vid vissa diagnoser. Hur kan vi då förstå att inriktningarna inte 

skiljer sig så mycket åt i denna studie? En tolkning kan vara att nybörjarstudenter, som 

tidigare inte genomfört någon psykoterapi, inte kan anses vara expert på vare sig KBT- eller 

PDT-behandling. Skillnaderna i behandlingsutfall blir med andra ord mindre.  Det kan också 

vara så att när studenter ska genomföra två terminer av vardera terapiinriktning, att de 

”smyger in” olika tekniker som innefattar den andra metoden (Socialstyrelsen, 2012). En 

annan tentativ tolkning kan vara att common factors  (alliansskapande, struktur, klientens tillit 

till terapeuten) har större effektutslag ju mindre svår symtomatologi som terapeuten arbetar 

med. Vid svårare och mer specifika tillstånd krävs mer metodspecifika behandlingar, 

exempelvis exponering med responsprevention vid tvång (Socialstyrelsen, 2012). På 

grundutbildningsnivå är det därför bra att studentterapeuter får utbildning i vad common 

factors är och erbjuds möjlighet att träna dessa färdigheter.   

 

Förbättring och försämring av behandling 

Resultatet visade att 20 % av klienterna hade försämrats efter behandlingen på 

Psykologmottagningen. Tidigare studier har visat på försämringar mellan 5-10 % (Bergin, 

1966; Lambert & Ogles, 2004;). Hur ska vi då förstå resultatet på 20 %? Är det så att 

psykologstudenterna är så mycket sämre än behandlare med mer erfarenhet? Ska man 

informera om biverkningar innan behandling? Om 20 % uppvisar mer symtom efter 

behandling skulle klienter ta risken att gå i psykoterapi? 
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Svaret på den första och andra frågan är att det rimligen inte har med psykologstudenterna att 

göra, utan svaret på försämring ligger troligen i klienternas symtomnivå före behandling. 

Klusteranalysen visade att det stora flertalet mådde förhållandevis bra när de påbörjade terapi. 

De uppvisade värden under cut-off-nivån i SCL-90 och låg således på en subklinisk nivå. Den 

fördjupade analysen av vilka som försämrades visade också att de främst erhöll låga 

skattningar på SCL-90 före behandling. Så risken för negativt utfall av behandling tycks öka 

med lägre grad av symtom inför terapistart. Det motsatta gäller för gruppen som uppvisade en 

symtomminskning efter psykoterapin då de hade mer symtom före behandlingen inleddes. 

Även den kliniska signifikansanalysen visade att psykoterapi på psykologmottagning hade 

god effekt för klienter som uppvisade kliniska värden initialt. Det är ett gott resultat för 

verksamheten att den kan påvisa att de klienter som lider av psykisk ohälsa har god hjälp av 

den behandling de får. Är det då rimligt att i alltför stor utsträckning avvisa klienter med 

mycket symtom från Psykologmottagningen? Med stöd av resultaten från denna studie kan 

det vara på sin plats med en övergripande diskussion kring ett förändringsarbete gällande 

bedömningsförfarandet på psykologmottagningen.  

  

Eftersom föreliggande studie inte har kontroll på ovidkommande faktorer, är det omöjligt att 

med säkerhet uttala sig om vad som orsakar försämring. Vi kan spekulera i att det kan ha att 

göra med utomterapeutiska faktorer. I sin bok ”Prevention of Treatment Failure” menar 

Michael Lambert (2010) att den vanligaste orsaken till försämring utgörs av kontextuella 

faktorer som händer utanför den terapeutiska behandlingen som till exempel skilsmässa, 

sjukdom, dödsfall, arbetslöshet. I den terapeutiska kontexten är försämringar av patientens 

tillstånd, enligt Lambert (2010), sällan något som har med teknik att göra, utan snarare något 

som kan hänvisas till den terapeutiska relationen. Exempelvis kan det handla om att patienten 

känner sig avvisad, missförstådd eller bortglömd. Lambert (2010) menar därför att det är 

viktigt att den interpersonella alliansen mellan klient och terapeut kontinuerligt utvärderas 

under behandlingens gång.  På grund av att klienten och terapeuten ofta skattar alliansen 

olika, rekommenderar Lambert (2010) att en objektiv skattning av alliansen, t.ex. via 

skattningsformulär, är nödvändig för att monitorera alliansen. 

 

Frågan kring information om biverkningar av psykoterapi bör således bero på hur klienten 

mår före terapistart. Det kan vara så att psykoterapi med välfungerande grupper med få 

symtom bör få information om att behandling kan ge mer symtom. Kan det vara så att ältande 

och grubblande tar mer fart under en terapi när man initialt inte lider av svåra psykologiska 
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symtom? Eller kan det vara värdefullt att bli mer medveten om egna svårigheter och 

begränsningar och förstå mer av livets komplexa villkor?  Även om en symtomökning kan 

noteras efter behandling, kan det förhålla sig så att klienter ändå är tillfredsställda med terapin 

och att känslan av sammanhang och meningsfullhet ökat? Är symtomskattning med SCL-90 

ett optimalt sätt att mäta behandlingsutfall för verksamheter som huvudsakligen har klienter 

som inte har ett svårt psykiskt lidande och där inte funktionsnivån i vardagen är påverkad?   

 

Implementering av kvalitetssäkring i psykoterapeutiska verksamheter 

Vad kan vi då dra för slutsatser av implementeringen av psykologmottagningens 

kvalitetssäkringsarbete? Med ett bortfall på 80 % så framgår det med all tydlighet att om 

mottagningen ska garantera och värna om en god och säker vård behöver rutiner för 

kvalitetssäkringen ses över. Vid insamlingen av data till denna studie fanns en fragmentering 

av arbetsflödet där olika personer står för olika moment av datainsamlandet. Risken är att 

helhetsbilden av insamlingsprocessen går förlorad. Betydelsen för den enskilde klienten, samt 

den viktiga feedback som terapeuten skulle kunna få om hen själv var den som samlade in 

för- och eftermätning, kan inte nog understrykas. Den blivande psykologen/terapeuten bör ha 

färdigheter och verktyg att säkerställa att den behandling hen bedriver leder till en gynnsam 

utveckling. Frågor som behöver kunna besvaras är; Har klienten blivit bättre? Har arbetssättet 

varit gynnsamt för utveckling? Det är också av vikt att som psykolog/psykoterapeut jämföra 

erhållna behandlingsresultat med andras för att se om det egna arbetet håller en god nivå. Ett 

systematiskt kvalitetssäkringsarbete bör på ett mer strukturerat sätt utvärdera den terapeutiska 

processen. Om ett sämre resultat än genomsnittet erhålls bör det vara en varningssignal som 

leder till mer stödåtgärder i form av handledning eller utbildning. På sikt skulle en verksamhet 

som Psykologmottagningen, med dess koppling till forskarmiljöer och kunskaper kring 

systematisk utvärdering, bidra till praktikbaserad forskning och förbättra kvaliteten och 

effektiviteten av samtalsbehandling.  

 

Om verksamheten på en mottagning ska följa socialstyrelsens bestämmelser om god och säker 

vård behöver vårdgivaren ha ett system för att identifiera och förutsäga dåliga 

behandlingsresultat innan de ägt rum. Ett förslag är att införa OQ-45 som 

kvalitetsäkringsinstrument. OQ-45 är ett instrument som tidigt uppmärksammar de patienter 

som inte förbättrats av behandlingen. Patienten skattar regelbundet sitt tillstånd under terapins 

gång där behandlare och patient omedelbart erhåller feedback om hur patienten mår och 

svarar på behandlingen. I instrumentet finns en tydlig definition av förbättring respektive 
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försämring, samt en tydlig definition av funktionell respektive dysfunktionell nivå. Detta 

underlättar även för den inte så forskningsdrivne klinikern att få feedback på behandling. 

Lambert och hans forskarkolleger har genomfört sex studier som syftar till att undersöka, 

identifiera och förutsäga dåliga behandlingsresultat. Slutsatsen forskarteamet visar på är att 

försämring kan förutsägas innan den inträffar genom att använda sig av uppgifter om 

klienternas initiala nivå beträffande psykologiska symtom och deras respons på behandling 

efter en eller fler sessioner psykoterapi (Holmqvist & Lindencrona, 2012).  

 

Kanske är det dags att undvika att begrava potentiellt negativa effekter av terapi i statistiska 

gruppgenomsnitt. Oavsett om de negativa effekterna av behandlingen beror på orelaterade 

händelser i livet, ogynnsamt terapeutiskt samarbete, eller den direkta effekten av en given 

psykologisk behandlingsinriktning, kommer det att kräva en bättre balans mellan casestudies 

och gruppstudier. Ett ständigt återkommande dilemma för beteendevetenskapen är just hur 

den ska hitta en balans mellan det abstrakta och det speciella, objektet och subjektet, mellan 

förändringar på gruppnivå och för den enskilde individen. En bättre riktad utbildning för 

psykologer och psykoterapeuter mot en mer patientfokuserad forskning (Howard, et.al, 1996), 

skulle göra oss mer rustade att utvärdera vårt eget behandlingsarbete och bidra till 

utvecklingen av systematiserad klinisk erfarenhet. 

 

Studiens begränsningar och styrkor 

Ett stort hot mot studiens interna validitet utgörs av det stora bortfallet av data. Med ett 

bortfall på 80 % är representativiteten tveksam. Detta begränsar studiens generaliserbarhet.  

Den naturalistiska designen, som saknar randomisering och kontrollgrupp, gör det också svårt 

att med någon större säkerhet uttala sig om vari skillnader i utfall består i. Studien har ingen 

möjlighet att kontrollera ovidkommande faktorer. 

 

Även om studien främst kan uttala sig hur terapiutfallet varit för de 166 klienterna som ingick 

i undersökningsgruppen, är den naturalistiska designen och kvalitetssäkringens ansats att göra 

en mer praktiknära studie, i linje med det som såväl den kliniska- som forskarvärlden 

efterfrågar alltmer idag (Holmqvist & Lindencrona, 2012). 

 

Förslag till utveckling av kvalitetssäkringsarbetet vid Psykologmottagningen 

Syftet med kvalitetssäkring inom verksamheter som bedriver vård och behandling är att 

utveckla, övervaka och förbättra kvaliteten i den behandling som erbjuds. Kvalitetssäkring på 
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en psykologmottagning bör ge verksamheten underlag för beslut som berör kvalitet och 

utveckling. Utifrån denna begränsade utvärdering föreslås följande förslag till förändringar: 

 

• Då det föreligger behandlingsgrupper som har en negativ symtomutveckling behöver 

Psykologmottagningen utveckla kvalitetsäkringssystem som fångar upp tidiga 

varningstecken på negativ utveckling. Kvalitetssäkringsutvärderingar kan inte bara 

handla om statistiska analyser på gruppnivå utan behöver också adressera den enskilda 

klienten och studentterapeuten. Kommande psykologer bör alltså ha kunskaper om hur 

man utvärderar sig själv och sin egen psykoterapeutiska process utifrån det 

forskningsparadigm som kallas praktikbaserad evidens, PBE. Fokus blir inte enbart på 

metod utan hur psykologen/terapeuten kan utveckla sin kompetens oavsett val av 

metod. Feedback från klienten blir en god grund för psykologen att finkalibrera sina 

interventioner och metoder (Lambert, 2007). 

• För att förhindra bortfall av data i kvalitetssäkringens databas bör en mer 

sammanhållen insamling av data ske. Studentterapeuten skulle kunna agera som ”case 

manager”, det vill säga den som genomför förmätning, bedriver behandling och även 

utvärderar genomförd behandling. Detta är en utveckling som redan är på gång på 

Psykologmottagningen. En förutsättning för detta är en utveckling av psykologrollen 

så att forskarrollen och psykologrollen integreras bättre i det som också kallas 

”scientist-practioner modellen”. 

• Då resultaten pekar på att psykologstudenter, med stöd av handledning, har goda 

effekter på de patientgrupper med mer symtom före behandling är det rimligt att tänka 

att psykologmottagningen skulle kunna ta emot klienter som uppvisar en något svårare 

symtomatologi. Detta argument bör dock vägas mot den oerfarne psykologens behov 

av att inte uppleva alltför svåra ärenden och därmed riskera att känna sig misslyckad, 

med följden att hen börjar tvivla på sin förmåga och yrkesval. För att få till stånd ett 

arbete med klienter med mer symtomatologi behöver en diskussion kring 

inklusionskriterier ske. Även möjliga samarbeten med vårdgrannar, exempelvis 

Västerbottens Läns Landsting, skulle kunna övervägas. 

 

Författarnas slutsats är att en god utbildning för framtida psykologer och psykoterapeuter bör 

ha sin grund i evidensbaserade metoder (evidensbaserad praktik, EBP) som uppvisar goda 

effekter i metastudier. I tillägg till en potent metod behövs också goda interpersonella 

färdigheter hos psykologen/psykoterapeuten och att denne utifrån feedback från klienten kan 
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utvärdera sitt eget arbete med mätinstrument så att lärdomarna kan samlas i en systematiserad 

klinisk erfarenhet (praktikbaserad evidens, PBE). Den blivande psykologen/psykoterapeuten 

har ett ansvar att kombinera rollen som både forskare och kliniker för att nå målet om bästa 

praxis för alla klienter hen möter. Då kan vi verkligen uppnå en god balans mellan 

evidensbaserad praktik och praktikbaserad evidens. 
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