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Abstract 

This study will provide an investigation of the prevalence of psychiatric symptoms in children 

and the efficiency of child psychiatric treatments at an open children’s and adolescent’s 

psychiatric clinic in Sweden. Quantative analysis of 1190 semi structured, normed interviews 

were conducted which make this sample including every intake patient at the clinic during a 

given time. 206 follow-up interviews were completed. The investigated clinic has four 

different child’s and adolescent’s out-patient teams where three of the teams are each 

conducting different specialized treatments on the basis of the patient’s symptoms, whereas 

the fourth team are performing treatments on a generalized basis with distinctive competences 

within the team. The results of this study are indicating that the team with the generalized 

perspective and thus are treating patients regardless of symptoms shows an equal or higher 

treatment effect-size assessed by symptom reduction in comparison to the other teams. The 

study indicates that BCFPI (Brief Child Family Phone Intervju) has worked well when it 

comes to referring the patients to the “right” team. The results are also indicating difficulties 

with evaluations procedures at the clinic due to insufficient organizational circumstances.  

 

Key words: Child psychiatry, prevalence, effect-size, evaluation, implementation, assessment 

tool, BCFPI 
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Förord 

Uppsatsen är skriven på Psykoterapeutprogrammet i Lund 2012 och har genomförts med 

material hämtat från barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Växjö där en av författarna är 

anställd. Den del av bakgrundsmaterialet där vi redogjort för hur organisationsförändringen 

gick till när kliniken införde specialistteam, har den författaren beskrivit. När det gäller våra 

frågeställningar och reflektioner kring implementering, var det frågor som växte fram under 

arbetets gång med anledning av de brister vi fann i registrering in i dataprogrammet för 

intervjun och administration av intervjun. Vi hade alltså inte inledningsvis något syfte att 

studera implementering. Vår uppsats har därför delvis fått ett annat fokus än att enbart studera 

kvantitativa data och resultat under arbetets gång.  

 Vi vill särskilt tacka våra handledare Lars Henry Gustle och Markus Andersson för god 

handledning. Ett särskilt tack till Markus, som trädde in som biträdande handledare mitt under 

ett skede där vi hade svårt att få fram material. Markus har även varit till stor hjälp i vad gäller 

att tolka och förstå BCFPI-intervjun. Vi vill även rikta ett stort tack till Emma Lindeblad, 

psykolog på BUP i Växjö, och en av de som ingick i den första referensgruppen under 

implementeringen av BCFPI. Hon har gett oss inblick i arbetet och hjälpt oss att plocka fram 

de första rapporterna samt bidragit med information kring hur implementeringen gick till i 

Växjö. Ett tack också till ledningsgruppen på kliniken som ställde sig positiva till vår 

utvärdering.  
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 Introduktion 

Det här är en kvantitativ studie som har till syfte att studera förekomst av barnpsykiatriska 

symtom och resultat av barnpsykiatrisk behandling på en Barn- och ungdomspsykiatrisk 

klinik, med hjälp av screening och utvärderingsinstrumentet BCFPI (Brief Child Family 

Phone Intervju). Inledningsvis redovisas en bakgrund till varför resultat och effektivitet blivit 

viktiga inom barnpsykiatrisk behandling på senare år. Därefter presenteras en kort inblick i 

barnpsykiatrisk verksamhet, samt forskning kring relevanta områden för studien. Sedan, ett 

avsnitt kring området implementering och utvärdering. Frågor ställs kring om det möjligt att 

bedriva utvärdering för att mäta effektivitet och förbättra vård och behandlingsinsatser, som 

politiker och beslutsfattare förväntar sig av barnpsykiatrin idag. Slutligen presenteras 

resultatet, följt av analys och diskussion. 

 

 

Effektivitet & det goda mötet 

De senaste årens ökade krav på evidens och effektivitet inom barnpsykiatrisk vård och 

behandling har bidragit till att barn- och ungdomspsykiatriska kliniker i landet infört 

utvärderingsinstrument för att förbättra vårdens innehåll. Orsaken till de ökade kraven är 

bland annat den kritik som under senare år riktas mot barn- och ungdomspsykiatrin. Kritiken 

har främst handlat om bristande tillgänglighet, brist på god samverkan med andra aktörer, 

långa köer och avsaknaden av evidensbaserade metoder (SOU 2006:100).   

 Barn- och ungdomspsykiatri är dock inte den enda verksamhet som måste anpassa sig 

efter krav på bättre vård. I Socialstyrelsens senaste rapport (Socialstyrelsen (SoS), 2009, C) 

myntas begreppet ”God vård”. God vård ska nu genomsyra hälso- och sjukvården, anser 

utredarna. ”God vård” innebär enligt rapporten, att vården ska vara ”säker, kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig, patientfokuserad, ges i rimlig tid, vara jämlik och effektiv” (SoS, 2009,C). 

Man vill också lyfta fram ett tydligare hälsoperspektiv i vården och vill att den ska bli mer 

patientfokuserad med ett tydligt brukarperspektiv. Kritiken mot dagens hälso- och sjukvård är 

att den domineras av ett verksamhets och yrkesperspektiv, trots att man under de senaste tio 

åren försökt lyfta fram patientens upplevelse allt mer (SoS, 2009, C).     

 Ett annat begrepp som idag är aktuellt inom svensk hälso- och sjukvård är begreppet 

bemötande. Genom det stora antal anmälningar som kommit in till patientnämnden, som 

berört just bemötande, har ett problemområde identifierats.    
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 Beslutsfattarna vill lyfta fram och lägga fokus på att förbättra bemötandet. Inom 

nätverket HFS (Nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer) beskrivs 

bemötande som ett viktigt och prioriterat område inför kommande arbete med att förbättra 

vården (Hämtad från www.natverket-hfs.se, 1 mars 2012). Relationens betydelse lyfts fram 

och vikten av det goda mötet mellan patient och vårdgivare. Bemötande anses även i 

psykoterapiforskning som en mycket viktig och avgörande del för att behandlingsinsatser ska 

lyckas.  

 Inom psykoterapin används inte begreppet bemötande, utan istället begreppet allians. 

Det finns klara likheter mellan begreppen. Inom psykoterapi talar man om att allians påverkar 

behandlingsresultat i högre grad än behandlingsmetod (Philip & Holmqvist, 2008) I hälso- 

och sjukvård talar man om att bemötande är den del av sjukvården som kan bidra till att lindra 

lidande, och i vissa fall, bota problemet (SoS, 2009, B; www.natverket-hfs.se, 1 mars 2012). 

 

 

Barn och ungdomspsykiatrins mål 

När Socialstyrelsens granskat innehållet i barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling, 

har man funnit en rad olika behandlingsformer som saknar evidens (SOU 2006:100). Detta 

har oroat utredarna och man föreslår att vårdens innehåll bör genomsyras av mer 

evidensbaserad vård och behandling (http://www.socialstyrelsen.se). 

 I Växjö där studien genomförts, har dessa ökade krav bidragit till att man infört en 

standardiserad intervju för att effektivisera behandlingens och vårdens innehåll. Samtidigt har 

man omorganiserat från geografiskt indelade team till specialistteam. Den standardiserade 

intervjun BCFPI kan mäta både behandlingsresultat och behandlingsstillfredställelse.  

I den handbok som referensgruppen för BCFPI i Växjö skrivit formuleras följande vision: 

”Intervjun är tänkt att hjälpa oss i vårt bedömnings och prioriteringsarbete. Vidare ger den oss 

möjligheter att utvärdera våra behandlingsinsatser samt sammanställa uppgifter kring vårt 

patientunderlag och vår väntelista. Vår förhoppning är att detta ska ge oss ett bra underlag i 

vårt arbete så att vi kan möta familjens och de ungas behov och korta väntetiderna.” 

(Lindeblad, 2010, s.5) Det finns alltså ett klart uttalat mål från verksamheten om att detta 

instrument ska effektivisera vården, skapa en ökad tillgänglighet och ge möjlighet att 

utvärdera behandlingsinsatser.           

               

http://www.natverket-hfs.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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 Barnpsykiatrin från 50-tal till 2000-tal 

Barn- och ungdomspsykiatrin är en del av hälso- och sjukvården. Men hur började allt och hur 

har vi hamnat där den står idag? De första barn- och ungdomspsykiatriska klinikerna startade i 

Sverige redan på 50-talet (Nyman, 2005; Rydelius, 2004) med landstingen och lasaretten som 

bas. Barnpsykiatrin var en sammanslutning av fyra olika områden/discipliner. Den somatiska 

barnsjukvården, skolpsykiatrin (ett område som växt fram då man funnit barn med 

inlärningssvårigheter), det tredje området var vuxenpsykiatrin och slutligen det fjärde 

området, den kommunala socialtjänsten (Eriksson, 2010).  

 I Stockholm startade man förutom den sociala barn och ungdomsvården även en psykisk 

barn och ungdomsvård. Det fanns under 30 och 40-talet en behandlingsoptimism där man 

ansåg att förebyggande åtgärder mot de ”vanartiga barnen” kunde förhindra att barnen 

utvecklade kriminalitet i vuxen ålder (Levin, 1998). 1944 inrättades en statlig psykisk barn 

och ungdomsvård. Barn- och ungdomspsykiatrin definierades av Riksdagen år 1944 som en 

medicinsk specialitet. 1958 inrättades den första professuren i barnpsykiatri. Den institution 

som var menad ett vara stöd för barnavårdsnämnderna och de asociala ungdomarna blev 

istället en vårdande institution där mognadsstörningar, miljöskador och neuroser kom att bli 

mer intressanta.  

 Barnbyn Skå, kom även den att förändra barnpsykiatrin. Rörelsen Barnbyn Skå gick 

ifrån de biologiska principerna och menade istället att barn och ungas problematik skapades i 

en samhällelig kontext. Uppdelningen mellan socialt missanpassade barn och det psykiskt 

störda barnet lever fortfarande kvar, där socialtjänsten ger stöd åt den ena gruppen och Barn- 

och ungdomspsykiatrin den andra (Levin, 2000). 

Nästan all psykiatrisk forskning bygger på att patienterna har en klinisk identifierbar 

diagnos. Med hjälp av diagnosen kan man kategorisera sjukdomen utifrån ett antal symtom. 

Ibland krävs det också att symtomen har funnits en viss tid för att sjukdomen skall få ställas.  

Genom tiderna har det riktats kritik från olika håll beträffande psykiatrins bruk att 

diagnostisera sina patienter. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har man ställt 

frågan om psykiska sjukdomar verkligen “finns på riktigt ”. Är inte psykiska sjukdomar 

endast en social konstruktion? (Hydén et al., 2005).  

Tjugohundratalets barn- och ungdomspsykiatri verkar gå allt mer mot ett diagnostiskt 

förhållningssätt där evidens för metoder blir viktigare när vi erbjuder behandling. Men vad är 

då en diagnos, och vilket syfte fyller den?        
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 Diagnos kommer från grekiskans ”diagnasis”, en sammansmältning av orden ”dia” 

(grundligt) och ”gignaskein” (lära känna). Diagnos betyder alltså att lära känna väl. Inom den 

medicinska psykiatrin har diagnosen haft stor betydelse. Först ställs diagnosen därefter 

påbörjas behandling. Även inom barnpsykiatrin finns idag uppfattningar om att diagnosen är 

en förutsättning för att rätt behandling ska kunna sättas in. “Diagnostik är av fundamental 

betydelse inför varje ställningstagande till behandling.” (Gillberg & Hellgren, 2000, s. 407). 

 Att diagnosticera barn med psykisk ohälsa är dock inte helt okomplicerat. Problemet 

är att denna process ibland går för snabbt. Många faktorer bör vägas in (Broberg, Almqvist, & 

Tjus, 2003).  

Psykisk ohälsa uppstår enligt utvecklingspsykopatologin som ett resultat av samspelet 

mellan barnet och den omgivande miljön. Man bör som professionell väga in flera olika 

perspektiv. Det utvecklingspsykologiska, miljöns påverkan och vad symtomet fyller för 

funktion för barnet. Inte förrän då kan behandlare ställa specifika frågor utifrån DSM (The 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) - systemet. Först då kan man ta hjälp 

av olika skattningsinstrument för att ta reda på intensitet i symtomet samt undersöka om det 

föreligger andra symtom på psykisk ohälsa. Psykiska ohälsa ändrar sig över tid och ter sig 

olika i olika miljöer. Barn lider inte av t ex enbart ångest eller enbart depression. Det är därför 

problematiskt att diagnostisera psykiska störningar hos barn (Broberg et al., 2003).  

            

   

Psykoterapi som behandlingsmetod & effekter 

Inom barn- och ungdomspsykiatri erbjuds behandlingsinsatser av olika slag som t ex olika 

former av psykologisk, beteendeterapeutisk, kognitiv och psykosocial behandling. Under de 

senaste tio åren har effekterna av psykoterapeutisk behandling studerats allt mer. Enligt 

Philips och Holmqvist (2008) är det frågor kring hur olika terapier har effekt och vilka 

faktorer som ger förbättring som det idag är intressant att forska om.  

 Psykoterapi har funnits som en behandlingsmetod i ca 100 år. Psykoterapi är en 

västerländsk form för behandling, men idén om att behandla någon till förbättrad psykisk 

hälsa genom psykologiska metoder finns utbredd över hela världen. I västvärlden har idéerna 

om vad psykiska störningar handlar om haft tre olika spår. Religiösa, medicinska och 

psykologiska. Oftast har man tänkt att bot och behandling varit förknippade med 

föreställningar om vad som är orsaken till problemet.       
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 Filosoferna förespråkade självkännedom som en väg för att ha god hälsa och bemästra 

begär. Man skulle bemästra sina passioner. I den grekiska medicinen hade man en holistisk 

syn och trodde att psykisk sjukdom handlade om en obalans i kroppens vätskor. Kristendomen 

menade att mentala störningar hade med en andlig kamp om människans själ att göra. Men 

under slutet av 1600-talet kom läkaren Thomas Willis med idén om neurologi som förklaring 

till psykisk ohälsa. Psykiska störningar uppstod i hjärnan och nerverna menade Willis. Under 

mitten av 1700 talet växte ett psykologiskt paradigm fram. Man trodde att det helt enkelt gick 

att få den psykiska sjuka att ”tänka korrekt”. Moralen fick så småningom sitt intåg i 

behandlingen. Läkare kunde med sin moral påverka människor till ett bättre leverne. Till sist 

blev psykiska störningar något för medicinen och läkaren Emil Kraepelin utvecklade det 

första klassifikationssystemet för psykiska störningar (Philips & Holmqvist, 2008). Idag 

används klassifikationssystemet DSM på barn- och ungdomspsykiatriska kliniker.  

 Vad är det då som hjälper mot psykisk ohälsa och sjukdom? Kurativa faktorer (Philips 

& Holmqvist, 2008) kan vara sådana som förtrolig relation, ett bestämt arrangemang, en teori 

eller myt samt en ritual eller procedur. Rosenweig (2002) menar att olika terapi former har 

liknande verkningsmekanismer. Det som hjälper är t ex terapeutens personlighet (Rosenweig, 

2002), att man har en genomtänkt behandlingsteori, (Philips & Holmström, 2008) och att 

terapeuten tror på det hon gör. Metod och matchning när det gäller terapeut och patient verkar 

också ha betydelse (Cullberg, Sandell, Schubert, & Werbart, 2009).  

 När det gäller psykoterapiforskning skiljer man på effektforskningen som undersöker 

vad som ger effekt och processforskningen som undersöker processer i behandlingen som till 

exempel behandlingsalliansen (Philips & Holmström, 2008). 

 

 

Evidensbegreppet 

Kravet på evidens påverkar stort hur vård och behandling utformas idag. Evidensbegreppet 

fick ett större genomslag inom psykoterapiområdet när det amerikanska psykologförbundet 

APA (American Psychological Association) under 90-talet bestämde sig för att skapa regler 

kring hur en studie skulle genomföras för att man skulle kunna kalla den vetenskaplig. 

Terapiformen skulle vara baserad på en manual och studien skulle vara randomiserad och 

kontrollerad. Den skulle kunna utföras med samma resultat av två oberoende forskare och 

visa sig ge antingen lika bra behandling som annan behandling eller ett bättre resultat.  
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 Men det finns andra som hävdar att det är skillnaderna mellan terapeuter som gör den 

stora skillnaden för resultatet (Philips & Holmqvist, 2008).  

 

 

Implementering och utvärdering 

Idag finns evidensbaserade metoder för att behandla de flesta psykiatriska störningarna men 

det saknas evidensbaserade implementeringsmetoder. En bra metod kommer sannolikt inte att 

ge önskad effekt om den implementeras dåligt. Att bara ge klinikerna utbildning i metoden 

och sedan hoppas att ”resten ordnar sig själv” räcker oftast inte.  

För det första så måste någon upptäcka att det finns en metod som kan lösa det här 

behovet eller problemet hos våra patienter och att den är utvärderad avseende effekterna. 

Finns det evidens i RCT-studier eller liknande?  Därefter måste det bestämmas om det ingår i 

organisationens uppdrag att lösa problemet. I demokratiskt styrda organisationer som 

kommuner och landsting är det viktigt med politiskt stöd för att genomföra förändringar. 

Nästa fråga är om det finns resurser att implementera metoden? Finns det en budget? Det 

krävs också att det finns stabilitet i organisationen och inte för hög personalomsättning.  

Vidare måste det finnas administrativt stöd för genomförandet. Hur väl passar metoden 

in i organisationens visioner, värderingar och arbetssätt? Har alla som är involverade samma 

mål? Behövs det göras lokala anpassningar?  Eventuell samverkan? För att implementeringen 

skall lyckas måste det finnas kvalificerad personal som är utbildad i metoden och motiverade 

att använda den. Har de fått avsatt tid att arbeta med metoden? Finns det handledning om man 

stöter på problem? En annan viktig faktor för att implementeringen ska lyckas är om det finns 

programförsvarare som har inflytande i organisationen som kan motivera och stötta de som 

skall implementera metoden. Om implementeringen lyckas kommer den nya metoden efter 

hand att integreras i organisationen och vara en del av programutbudet. Metoden har då 

institutionaliserats. Utvärdering och feedback är också viktigt. Likaså programintegritet eller 

följsamhet till viktiga komponenter i metoden. Helt enkelt att användarna följer manualen 

(Gustle, 2007; Guldbrandsson, 2007).  

Utvärdering är dock inte det enklaste i världen. Det kan vara svårt och problematiskt 

att skapa utvärderingsenheter inom den egna myndigheten eller verksamheten. Utvärderingar 

är tänkta att fungera som resultatstyrning och man vill se effekter. Även inom 

utvärderingsområdet finns idag krav på evidens och att arbeta evidensbaserat är något som de 

flesta offentliga organisationer är angelägna om att ha med i sin policy.     
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 Men det finns en rad problem med att utvärdera. På vilket sätt kan de användas och 

har de någon som helst inflytande? (Denvall 2010). 

Ett konkret exempel på utvärdering är den studie som gjorts beträffande 

implementeringen av en nationell utbildningssatsning om Case management enligt ACT-

metoden. Metoden är avsedd för personer med allvarligare psykiska funktionsbinder (SoS, 

2011). Utvärderingen är en del av regeringens satsning på en utbildning för Case managers 

som skall arbeta enligt ACT-modellen. Författarna skriver att satsningen från början redan 

från början hade oklara mål som lämnade stort utrymme åt vårdadministratörer och 

implementerarna för egna tolkningar. Författarna kallar detta för ”soft government”, eller 

mjuk styrning. Detta till skillnad från ”hard government”, eller hård styrning, vilket skulle ha 

inneburit en programtrogen implementering av ACT-modellen. Resultatet blev att det blev 

stora glidningar i utförandet och istället för ACT-modellen implementerade de studerade 

landstingen och kommunerna i själva verket ”Integrerad psykiatri”, som inte har 

evidensbaserat stöd och inte finns med i nationella riktlinjer och rekommendationer för 

psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (SoS, 2011).  En lokal 

anpassning kan dock vara nödvändig om man ser till vad vi skrivit tidigare om 

implementeringsforskning. Dock bör man behålla kärnan och innehållet i metoden även om 

formerna anpassas till den lokala organisationen. Här verkar det dock ha blivit alltför stor 

”drift” i modellen och resultatet blir för avvikande (SoS, 2011). 

  

 

Forskning kring bedömningsformulär 

När det gäller tidigare forskning gällande bedömningsformulär har den visat att psykiatrikers 

överensstämmelse sinsemellan är bristfällig (Socialstyrelsen, 2009, A). Vid en jämförelse 

mellan strukturerade diagnostiska intervjuer och ostrukturerade visade det sig att det förra är 

signifikant bättre (Miller, Dasher, Collins, Griffiths, & Brown, 2001). Det har också visat sig i 

studier att överensstämmelsen mellan klinikers bedömningar och strukturerade 

diagnosintervjuer med barn och föräldrar är låg eller måttlig (Ezpeleta et al., 1997). 

Strukturerade intervjuformulär riktade till enbart barn kan ge viktigt information om deras 

tillstånd (Hodges, 1993) även om information från flera källor tycks kunna öka 

tillförlitligheten i diagnosställandet. (Ezpeleta et al., 1997). Detta har kommit att kallas för 

”The best estimate diagnosis” (SoS, 2009, A). Idag finns inga standards för vilka 

intervjuformulär barn- och ungdomspsykiatrin skall använda sig av.     
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 Det tycks finnas en uppsjö av olika screenings- och skattningsformulär. Socialstyrelsen 

har i en rapport från 2009 (2009, A) gjort en genomlysning av de metoder som används. 

Vanligast är instrument för generell screening som används för att finna barnets samtliga 

symtom och inte bara det som gjort att det inkommit till vården. Man missar då inte heller 

eventuell komorbitet (samsjuklighet) och att barnet kan uppfylla kriterierna för flera 

diagnoser samtidigt.  

 När det gäller generell screening, omnämns förutom BCFPI, även CBCL(Child 

Behavior Check List), SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) och NF (Nordiskt 

formulär rörande barns utveckling och beteende i åldrarna 5-15). CBCL är ett frågeformulär 

som skattar föräldrarnas uppfattning av sitt barns beteende, känslomässiga symtom samt 

styrkor och svagheter. SDQ är ett instrument som ställer frågor om föräldrarnas uppfattning 

om sina barns psykiska symtom, styrkor och svårigheter. NF är också det ett frågeformulär 

som föräldrarna besvarar och som syftar till att screena ADHD och utvecklingsavvikelser.  

 I rapporten framkommer också att det finns en rad screeningsinstrument för specifika 

psykiatriska problem varav formulär som skattar depression och ADHD är mest frekvent 

förekommande. Vid missbruk och uppförandestörning används frågeformulär i betydligt 

mindre omfattning. Beträffande BCFPI så finns det beskrivet hur metoden utvecklats 

(Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009) och hur användbar den är i 

screening för psykopatologi för ungdomar (Boyle et al., 2009).  

 BCFPI är tänkt att användas som ett utvärderingsinstrument (Lindeblad, 2010) men 

även som ett underlag för prioritering och bedömning av nya ärenden samt för att ge en 

överblick över väntetider, patientflöde osv. Det ger däremot inte ett tillräckligt underlag för att 

ställa diagnos (se tidigare om diagnos). Forskaren Ulla Jergeby menar att processen kring 

diagnosticering kräver en hel del arbete: ”Standardiserade bedömningsmetoder är med andra 

ord viktiga verktyg för att få kunskap om bästa tillgängliga insats för en särskild klient eller 

klientgrupp. Ett grundläggande krav på sådana bedömningsmetoder är att de är väl utprövade, 

lämpade och anpassade för att belysa klientens situation. Dock är det viktigt att komma ihåg 

att en systematisk bedömning med hjälp av standardiserade metoder bör ses som ett 

komplement till annan professionell bedömning. Att ta ställning till frågor av etisk karaktär är 

ett starkt inslag i socialt arbete och med användning av standardiserade metoder följer också 

särskilda krav på användaren, krav av såväl praktisk som etisk karaktär.” (Jergeby, 2008, s.7) 
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 Barnpsykiatriska problem i tre kategorier blir specialiserade team 

Att beskriva barnpsykiatriska symtom kräver idag mer än enbart en DSM – manual. I boken 

”Klinisk barnpsykologi” (Broberg et al., 2003) delar författarna in barn med psykisk ohälsa i 

tre kategorier istället för i specifika diagnoser: 

1. De inåtvända barnen. Det är de barn som vänder problemen eller bekymren inåt och 

blir nedstämda, ängsliga, ångestfyllda eller oroliga. Dessa problem kallas även 

internaliserade eller emotionella störningar. Barn med inåtvända problem beskrivs som 

rädda, skrämda och ledsna barn.  

2. De utagerande barnen. Det är de barn som reagerar med att rikta känslorna utåt. De 

blir bråkiga, skolkar, använder alkohol och droger. Genomför stöld, snatterier och har 

andra normbrytande beteenden. Dessa problem kallas även externaliserade problem. 

Dessa barn beskrivs som de impulsiva och bråkiga barnen. Det är de utagerande 

barnen, barn med trotssyndrom, ADHD och uppförandestörning.  

3. De barn som tänker annorlunda. Detta är barn som tänker sämre, eller annorlunda. 

Deras svårigheter handlar främst om att de inte kan tolka eller uppfatta sociala 

signaler. Det är barn som lätt kan lätt upprepa vissa beteenden eller handlingsmönster. 

Dessa barn är de barn som har tvångssyndrom, begåvnings - handikapp och 

autismspektrumsstörningar. De beskrivs som barn som inte tänker som andra. 

 När Växjös barn och ungdomspsykiatriska klinik ville anpassa sig mot krav om en mer 

specialiserad vård i början av 2000 talet fann man denna modell som skulle kunna fungera 

som indelning för barnpsykiatriska specialistteam. Författarnas indelning av barn i tre 

kategorier är den indelning som idag ligger till grund för klinikens behandlingsteam. Teamen 

delades in efter kategorierna bråkiga barn, ledsna barn och rädda barn.   

 På kliniken finns totalt fem behandlingsteam. Ett team för småbarn 0-6 år. Ett team för 

barn med neuropsykiatrisk problematik. Ett team för depressions och traumarelaterade 

problem. Ett team för ångest och tvångsproblematik samt ett geografiskt indelat team. 

Kliniken har också en akut och remissavdelning med möjlighet till ett par sängplatser. 

Fortsättningsvis kallar vi dessa team för Småbarnsteamet, Bråkiga barn - teamet, Ledsna barn 

- teamet, Rädda barn - teamet och Generalistteamet.        
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 Bråkiga barn - teamet möter barn med neuropsykiatrisk problematik (de impulsiva och 

bråkiga barnen). 

 Ledsna barn - teamet behandlar barn med depressioner, suicidproblematik och som 

blivit utsatta för trauma och övergrepp (de skrämda och ledsna barnen).  

 Rädda barn - teamet behandlar barn med ångest, självskadeproblematik och tvång (de 

rädda barnen).  

 Generalistteamet har fortsatt vara ett geografiskt indelat team och behandlar därför all 

barnpsykiatrisk problematik, bortsett från de små barnen som behandlas i 

Småbarnsteamet.   

             

 Införandet av BCFPI   

För att göra bedömningsförfarandet mer effektivt och sträva mot en mer evidensbaserad vård 

införde kliniken 2009 den standardiserade telefonintervjun BCFPI. Intervjuinstrumentet ger 

möjlighet att utvärdera och effektivisera vården och vårdens innehåll. Kliniken använder 

BCFPI främst för screening av patienter för en mer effektiv fördelning och för att förbättra 

bedömningsförfarandet och korta köerna (Lindeblad, personlig kommunikation, 9 mars, 

2012). Efter genomförd intervju som sker via telefon och i vissa fall som en personlig intervju 

(tonårsintervju), lämnas intervjun över till prioritering.  En bedömning görs av de skalor som 

BCFPI- rapporten visar, och barnet/ungdomen fördelas till ett av behandlingsteamen. 

Närmare redogörelse av hur intervjun går till beskrivs under rubrikerna BCFPI intervjun och 

Frågorna i intervjun i bilagan. 

Vid prioritering av ärenden efter intervjun till de olika behandlingsteamen tas hänsyn till 

både symtomtyngd och den beskrivning som intervjupersonen gett. Det kan hända att barn 

och unga har en betydande symtomtyngd inom flera områden. De kan t ex visa hög 

symtombelastning när det gäller både ångest och depression. Viktigt att tänka på är att det är 

föräldrar som svarar på intervjun. Ibland görs även en tonårsintervju och där får man väga 

samman de båda intervjuerna i bedömning. Uppföljningen görs efter sex månader oavsett om 

behandling har inletts eller ej. Uppföljningen skickas ut till föräldrar med frankerat 

svarskuvert som därefter ska skicka denna tillbaks i pappersform (Lindeblad, personlig 

kommunikation, 9 mars, 2012).  

Praxis inom kliniken är att barn och unga stannar kvar i samma team som man fördelats 

till när behandling inleds. I enstaka fall förflyttas barn och unga till annat team. Då gäller 

detta främst när en neuropsykiatrisk utredning ska inledas.    
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 Denna förflyttning görs endast om man bedömer att den specialkompetens som behövs 

inte finns i det team som barnet/ungdomen tillhör. Det vanliga är dock att även 

neuropsykiatriska utredningar görs i det team barnet/ungdomen tillhör (Lindeblad, personlig 

kommunikation, 9 mars, 2012) 

För att man ska kunna använda sig av BCFPI - intervjun behöver programmet och 

metoden implementeras. Klara riktlinjer för implementeringen ingår i utbildningsmaterial och 

handledning. På kliniken skapades en referensgrupp som skulle ansvara för implementering. I 

referensgruppen fanns från starten en psykolog, en socionom, en läkare och en sjuksköterska. 

Dessa personer fick särskild utbildning och handledning direkt från programmets grundare i 

Kanada. Man ingick även i ett nationellt nätverk, där de BUP-kliniker som införde 

instrumentet träffades med sina referensgrupper för att utbyta idéer, tankar och erfarenheter. 

Förutom dessa personer, ingick även ett antal sjuksköterskor som fick den utbildning för 

certifiering (se under närmare beskrivning av intervjun nedan) som krävdes för att kunna 

bedriva intervjun (Lindeblad personlig kommunikation, 9 mars, 2012).  

            

           

 BCFPI - intervjun 

Den standardiserade intervjun är upplagd enligt följande (se även bilaga): 

 Inleder med att karlägga det övergripande problemet  

 Ställer frågor angående den psykiska hälsan i samband med vanligt förekommande 

beteende och emotionsbaserade problem 

 Fastställer hur dessa påverkar barnets funktionsnivå 

 Utvärderar hur familjen påverkas av detta 

 Noterar andra problemområden som diskuteras i intervjun 

 Tillhandahåller alternativa frågor angående risk och skyddsfaktorer 

 Fastställer familjens motivation till att få hjälp 

 Identifierar eventuella hinder för att familjen ska få hjälp 

 Samlar in grundläggande demografiska data, hänvisningar och resultat 

 Erbjuder möjligheter att göra en mängd olika individuella val och sammanställa 

rapporter 

 Rekommenderar olika evidensbaserade behandlingar.    
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Intervjun planeras in vid första kontakt med kliniken. Man ringer därefter upp vid ett 

bestämt tillfälle. Genom att göra BCFPI - intervjun både före och efter och även under 

pågående behandling kan man följa patientens respons på behandlingen. Intervjun är tänkt att 

användas för barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, från ålder 3-18 år. Den som utför 

intervjun bör ha tagit examen inom socialt arbete, barn och ungdomsarbete eller psykologi. 

De bör också ha kunskap om intervjuteknik. Varje intervjuare ska certifieras.   

 De ska ha kontinuerlig handledning, samt hålla sig uppdaterade om utvecklingen av 

BCFPI t ex genom deras egen hemsida. Man använder intervjun främst vid kontakt med 

föräldrar och lärare. Det finns även en intervju man kan använda för ungdomar 12-18 år. 

Enligt manualen finns fördelar med att vända sig till de som känner barnet/ungdomen istället 

för att prata med professionella. Den intervjuade känner barnet väl, känner till de problem 

som är speciellt viktiga för familjen och familjen är redo och motiverad inför intervjun.  

Den standardiserade intervjun har flera fördelar. Den garanterar samstämmighet från 

intervjuare till intervjuare (alla ställer samma frågor), erbjuder frågor som har god reliabilitet 

och validitet, intervjun blir heltäckande och den kan även användas för att jämföra resultat 

mellan olika grupper inom en region.  

Alla svar i intervjun matas in manuellt i ett dataprogram. Dataprogrammet är installerat i 

vissa utvalda datorer. Endast de certifierade intervjuarna har tillgång till materialet i form av 

lösenord och inloggningsdosa. Intervjun inleds med en rad öppna frågor som sedan läggs i en 

ruta i programmet som kallas ”kommentarer”. Genom att dessa frågor är öppna, kan det i 

detta moment av intervjun bli lite skillnader beroende på vem som utför intervjun eller vilken 

organisation som utför den. Det finns exempel på frågor som kan tas upp och läggas under 

kommentarer. T ex. vilket är det övergripande problemet och vilken typ av hjälp kan behövas? 

När man är klar med den delen av intervjun går intervjuaren vidare med den del som kallas 

psykisk hälsa. Den här delen av intervjun vill fånga upp barnets beteende och känslomässiga 

problem. Man ställer frågor kring: 

 Koncentrationsförmåga, impulskontroll och aktivitetsnivå 

 Samarbetsförmåga 

 Uppförande 

 Separation från föräldrarna 

 Hantering av oro 

 Hanteringar av stämningsläge 

  Självskador  



17 
 

Nästa del har som syfte att kartlägga barnets situation och identifiera problem som kanske 

inte kommit fram under kommentaren. Den syftar också till att få tillgång till information som 

kan användas till bedömning av klinisk svårighetsgrad, överväga olika behandlingsalternativ 

och lägga upp behandlingsplan. BCFPI undersöker barnets funktionsnivå genom 8 normerade 

frågor. Den undersöker hur familjen fungerar genom 7 normerade frågor (hur barnets problem 

påverkar familjens aktiviteter, relationer, ångestnivå och konflikter). Intervjuaren kan även vid 

behov ställa frågor inom andra problemområden under intervjun. I denna mer valfria del finns 

frågor inom områdena:  

 Mutism 

 Specifik rädsla 

 Tvångstankar 

 Tvångsmässigt beteende 

 Motoriska problem 

 Tankeproblem 

 Sömnsvårigheter 

 Ätstörningar 

 Enures 

 Enkopres 

 Talsvårigheter 

 Inlärningsproblem 

Det finns även ett avsnitt av intervjun där man ställer frågor kring önskad behandling. 

Detta är en frivillig del, där man undersöker om föräldrar är intresserade av kompletterande 

behandlingsutbud under väntan. Det kan till exempel vara böcker, videofilmer, workshops, 

föräldrakurser och stödgrupper. Intervjun identifierar även hinder, om det finns svårigheter för 

familjen att närvara vid behandling. Den täcker också in demografiska data som till exempel 

inkomst, språk, adress och utbildningsnivå. Man mäter resultat av behandling genom att 

använda intervjun före eventuellt under och efter behandling för att se vilka effekter 

behandlingen har på barnet och familjen (Lindeblad, 2010).     
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    Syfte och frågeställningar 

Vår studie har som syfte att utvärdera den barn- och ungdomspsykiatriska behandling som 

bedrivits på BUP i Växjö sedan man infört BCFPI – intervjun 2009. Vi vill studera skillnader 

i prevalens mellan olika behandlingsteam, studera om vården och behandlingen verkar ge 

resultat och om föräldrar och ungdomar är nöjda med det bemötande de fått och de insatser 

som erbjudits dem. Vi vill även reflektera kring om programmet i Växjö blivit 

institutionaliserat? Har implementeringen lyckats? Och har det varit problemfritt att bedriva 

utvärdering inom den egna organisationen? 

 Vi kommer att: 

1. Undersöka förekomsten (prevalensen) av barn- och ungdomspsykiatriska symtom i 

respektive team.  

2. Undersöka symtomförändring över tid (effektstorlek enligt Cohens-d) i respektive team. 

3. Undersöka behandlingstillfredsställelse hos föräldrar.  

4. Studera hur implementeringen av BCFPI har fungerat på kliniken. 

 

 

Metod 

Studien är en kvantitativ utvärdering med sex månaders uppföljning där empiriskt material 

från BCFPI intervjuer använts. Barn och familjetelefonintervjun BCFPI är en förkortad 

version av ett utvärderingsinstrument som utformades för “The Ontario Child Health 

Study”(från början trettio minuter) standardiserad och strukturerad intervju som görs via 

telefon med föräldrar, lärare eller ungdomar (Cunningham, Pettingill, & Boyle, 2009). 

Intervjuaren inleder intervjun med att ställa en öppen fråga där den intervjuade får svara på 

vilka problem som fick föräldern/tonåringen att söka hjälp. Svaret skrivs in under en sektion i 

programmet som kallas ”kommentaren”. Intervjuaren tar efter det öppna svaret ställning till 

om barnet/ungdomen är i behov av direkt hjälp. De kliniker som använder sig av BCFPI har 

en lista på sådana situationer eller omständigheter som t ex om barnet/ungdomen riskerar att 

fara illa eller att bli utsatt för våld eller självskada. Om inte akuta insatser behövs fortsätter 

intervjun (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009) . 
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 Att tolka BCFPI 

BCFPI är ett intervjuverktyg med standardiserade poäng och ska tolkas av personer som är 

utbildade inom området och som kliniskt arbetar med behandling av barn och ungdomar. De 

personer som tolkar BCFPI ska ha genomgått en certifierad BCFPI - utbildning, samt ha 

tillgång till handledning, konsultation och stöd. BCFPI är inte ett diagnostiskt verktyg utan 

ger en deskriptiv mätning av symtom. T-värden säger ingenting om bakomliggande problem 

till symtom. Normgruppen är 6-18 år och kommer från epidemiologiska studier gjorda för att 

utveckla ”The Revised Ontario Child Health Study Scales” (OCHS-R) Urvalsgrupperna under 

dessa studier var i åldrarna 6-18 år. BCFPI använder därför de normer man har för 6-12 

åringar även för 3-5 åringar (se vidare beskrivning i BCFPI-Handbok 2009). BCFPI:s 

standard rapport jämför ett individuellt barns poäng med ett slumpmässigt urval ur den övriga 

populationen från ”the Ontario Child Health Study:s revised measurement project” (Boyle et 

al., 1993a) Populationsurvalet används i BCFPI:s standardrapport. Populationsnormer bör 

därför användas när man tolkar BCFPI. Det finns dessutom ett kliniskt urval som jämför 

barnets poäng med barn som sökt på psykologiska mottagningar i Kanada. Resultatet från 

BCFPI sammanfattas som t-värden. T-värden är standardiserade mätvärden baserade på en 

normalfördelning med medel på 50 och en standardavvikelse på 10. Detta innebär att ungefär 

84% av populationen har ett t-värde på under 60. Ungefär 93% av populationen ligger under 

en t-värde på 65. Ungefär 98% av befolkningen ligger under ett t-värde på 70 (Cunningham, 

Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009).  

Intervjuns begränsningar handlar framför allt om att den inte är en heltäckande 

utvärdering, att den inte ställer diagnoser, att den speglar den intervjuades perspektiv. När 

man tolkar intervjun ska dessa begränsningar tas i beaktande. Den som tolkar materialet går 

därefter igenom alla skalor efter en lista på 10 punkter och använder manualen till hjälp för att 

tolka resultaten i skalorna (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009). 

 Som tidigare betonats ska den som tolkar materialet ta hänsyn till vad som finns 

beskrivet under den öppna inledande frågan som läggs under ”kommentarer” i intervjun och 

väga in skydds och riskfaktorer när det gäller barnet/ungdomen och ställningstagande till 

erbjudande om behandling. (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009).  
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 Datainsamling 

Planen var att göra mätningen av det insamlade kvantitativa materialet i november 2011 och 

då ha med alla fyra behandlingsteam på kliniken. Av olika skäl flyttades mätningen fram till 

januari och genomfördes med hjälp av biträdande handledare Markus Andersson. Mätningen 

gjordes på det insamlade materialet från 2009 – 2012. Materialet innefattar totalt 1190 första 

intervjuer. Av dessa har hittills 206 uppföljningar blivit registrerade in i dataprogrammet. 

Uppföljningen skickas ut per post, med frankerat kuvert och registreras in i dataprogrammet.  

I Bråkiga barn - teamet var 56 uppföljningar genomförda, i Ledsna barn -teamet var 58 

uppföljda, i Rädda barn – teamet var 36 uppföljda och i Generalistteamet var 56 patienter 

uppföljda.  

 

Bortfall 

Uppföljningen skickas efter 6 månader. Enligt uppgift är svarsfrekvensen på uppföljningen ca 

50% (Sandgren, personlig kommunikation, 9 mars 2012). Vid mätningen i januari 2012 var ca 

200 av uppföljningarna ej registrerade i dataprogrammet. Det innebär att dataanalysen är 

gjord på ca 25% av det totala materialet. Den sista del av uppföljningen som rör 

behandlingstillfredsställelse, (tillgänglighet, bemötande och total nöjdhet, sammanlagt nio 

frågor) har inte registrerats in korrekt i dataprogrammet och har därför inte varit möjligt att 

analysera. Vi har inte redogjort för denna del av uppföljningsintervjun eftersom den inte finns 

med i materialet vi redovisar. 

 

 

Dataanalys 

För att kunna sammanfatta de stora datamängder vi fått fram på ett enkelt och begripligt sätt 

har vi använt oss av medelvärdet som anger en punkt på talaxeln kring vilka observationerna 

är centrerade. Ett annat statistiskt mått som använts är att beräkna standardavvikelsen, som 

anger den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. Vi har även använt effektstorlekar 

enligt Cohens-d som är ett mått på storleken av skillnader mellan grupper, eller på 

förändringar över tid. En effektstorlek mellan 0,2-0,5 beräknas som liten. Ligger den mellan 

0,5 och 0,8 betraktas den som måttlig, medan en effektstorlek enligt Cohen´s-d på över 0,8 

ses som stor (Burns & Grove, 2001).        
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 Vid beräkning av effektstorlekar enligt Cohens-d, har vi valt ut gruppen med t-värde 

över 65 vid första intervjun. (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009).  

I resultatdelen redovisas materialet i enlighet med BCFPI – intervjuns skalor. I diagrammen är 

begreppen omformulerade för att bli mer överskådliga. Där är inåtvändhet omformulerat till 

ångest/depressivitet, utagerande till ADHD/Beteendeproblem, hantera oro till generaliserad 

ångest och sinnesstämning till depressivitet.   

 

 

Resultat 

Här presenteras resultatet i form av översiktliga tabeller för respektive team och de symtom 

som de intervjuade har skattat i första intervjun och i uppföljningsintervjun efter 6 månader. 

Medelvärden och standardavvikelsen före och efter redovisas. Därefter presenteras diagram 

när det gäller prevalens och effektstorlekar enligt Cohens-d. Gränssnittet för t-värdet ligger på 

65.  
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 Tabell 1 

Symtom vid första intervjun och uppföljningsintervjun för Bråkiga barn-teamet 

   Före   Efter  

 n M SD n M SD 

 

    

Koncentration,  

uppmärksamhet  

och aktivitet 

 

36 75.2 4.9 36 70.7 10. 

Utagerande 37 77.8 6.7 37 72.4 13.7 

 

Hantera oro 

 

 

13 

 

 

74.9 

 

5.7 

 

13 

 

62.8 

 

12.9 

Sinnesstämning 

 

18 80.9 10.3 18 71.6 15.2 

Inåtvändhet 

 

12 76.2 6.7 12 66.8 13.6 

Funktionsnivå barn 

 

Familjesituation                                                                                                            

 

Sinnesstämning förälder  

25 

 

32 

 

11 

76.6 

 

79.0 

 

76.9 

9.6 

 

11.9 

 

8.4 

25 

 

32 

 

11 

75.5 

 

21.3 

 

72.3 

16.2 

 

21.3 

 

18.2 

Not: Not. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse. I tabellen ovan 

presenteras t-värden som används i BCFPI – programmet. För vidare information kring hur t-

värden framtagits se manualen (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009).   
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 Tabell 2 

Symtom vid första intervjun och uppföljningsintervjun för Ledsna barn-teamet: 

   Före   Efter  

 n M SD n M SD 

 

    

Koncentration, 

uppmärksamhet 

och aktivitet 

 

18 74.3 6.1 18 69.0 11.3 

Utagerande 24 73.7 6.2 24 65.0 10.2 

 

Hantera oro 

 

 

20 

 

 

76.8 

 

7.8 

 

20 

 

70.9 

 

13.1 

Sinnesstämning 

 

44 83.2 10.7 44 67.7 15.7 

Inåtvändhet 

 

28 77.5 9.8 28 69.7 11.9 

Funktionsnivå barn 

 

Familjesituation 

 

Sinnesstämning förälder 

29 

 

18 

 

8 

75.5 

 

74.9 

 

81.4 

8.6 

 

8.5 

 

12.3 

25 

 

18 

 

8 

70.3 

 

61.4 

 

67.3 

17.7 

 

15.1 

 

26.2 

Not. n = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse. I tabellen ovan presenteras t-

värden som används i BCFPI – programmet. För vidare information kring hur t-värden 

framtagits se manualen (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009).   
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Tabell 3 

Symtom vid första intervjun och uppföljningsintervjun för Skrämda barn-teamet: 

   Före   Efter  

 n M SD n M SD 

 

Koncentration, 

uppmärksamhet 

och aktivitet 

 

7 71.9 5.1 7 59.8 4.5 

Utagerande 5 77.2 71.7 5 71.7 12.5 

 

Hantera oro 

 

 

14 

 

 

79.8 

 

6.8 

 

14 

 

72.0 

 

14.8 

Sinnesstämning 

 

23 79.9 13.6 23 69.8 14.3 

Inåtvändhet 

 

20 76.6 10.4 20 68.9 14.2 

Funktionsnivå barn 

 

Familjesituation 

 

Sinnesstämning förälder 

16 

 

10 

 

6 

72.4 

 

79.4 

 

80.2 

9.9 

 

10.0 

 

9.3 

16 

 

10 

 

6 

68.3 

 

71.3 

 

60.4 

17.9 

 

20.9 

 

14.7 

Not. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse. I tabellen ovan presenteras 

t-värden som används i BCFPI – programmet. För vidare information kring hur t-värden 

framtagits se manualen (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009).   
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Tabell 4 

Symtom vid första intervjun och uppföljningsintervjun för Generalist - teamet: 

   Före   Efter  

 n M SD n M SD 

 

    

Koncentration,  

uppmärksamhet  

och aktivitet 

 

16 75.0 5.4 16 66.3 11.6 

Utagerande 19 74.2 7.2 19 64.6 11.2 

 

Hantera oro 

 

 

13 

 

 

74.9 

 

5.7 

 

13 

 

62.8 

 

12.9 

Sinnesstämning 

 

31 76.0 10.4 31 68.2 18.1 

Inåtvändhet 

 

20 73.7 7.3 

 

20 67.1 18.5 

Funktionsnivå barn 

 

Familjesituation                                                                                                            

 

Sinnesstämning förälder  

25 

 

18 

 

7 

 

 

78.0 

 

76.1 

 

76.9 

7.8 

 

15.7 

 

10.7 

25 

 

18 

 

7 

70.5 

 

69.6 

 

62.7 

15.1 

 

15.5 

 

11.0 

Not. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse. I tabellen ovan presenteras 

t-värden som används i BCFPI – programmet. För vidare information kring hur t-värden 

framtagits se manualen (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009).   

 

Av tabellerna kan vi utläsa att alla symtom minskar efter sex månader, samt att det 

genomgående tycks finnas en större spridning (avvikelse) från medelvärdet efter ett halvår. 

Den kliniska nivån ligger fortfarande högt inom de flesta symtom och i respektive team vid 

uppföljningsintervjun.          
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 Undantag är familjefunktion i Ledsna barn – teamet som sjunkit under en klinisk nivå 

med ett t-värde på 61.4. Bråkiga barn- teamet har ett t-värde på 62.8. Generalistteamet har ett 

t-värde på 62.8 på oro och ett t-värde på utagerande på 64.6.  

 

 

Prevalens 

 

 

Not. Intake-intervjun = första intervjun. Tabellen visar att Bråkiga barn - teamet har en hel del 

barn och unga med symtom på både ångest och depression. Det verkar vara något mer av 

depressiva symtom i det teamet. Ledsna barn - teamet har högst andel symtom på 

depressioner, men även en hög andel barn och unga med symtom på ångest. Skrämda barn-

teamet har flest ungdomar med symtom på ångest. Men har även en lika hög andel barn och 

unga med symtom på depressioner.  
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Not. Intake-intervjun = för första intervjun. Av diagrammet går att utläsa att Bråkiga barn-

teamet har flest barn och unga med symtom på ADHD problematik. Diagrammet visar även 

att det förekommer symtom på ADHD-problematik i Ledsna barn - teamet samt i Skrämda 

barn- teamet som har andra speciallistområden, och en högre förekomst i Team Ljungby 

eftersom det är ett generallistteam. Det framkommer också att Ledsna barn - teamet har en 

högre andel symtom på beteendeproblem än Skrämda barn-teamet. Likaså har 

Generallistteamet en något högre andel symtom på beteendeproblem än enbart ADHD 

problematik.  
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 Effektstorlekar enligt Cohen´s – d 

 

 
 

 
Not. Enligt tabellen har Bråkiga barn- teamet liten effekt när det gäller funktionsnivå barn och 

familj. Ledsna barn - teamet närmar sig måttlig effekt när det gäller funktionsnivå barn och 

har stor effekt när det gäller funktionsnivå familj. Skrämda barn - teamet har liten effekt när 

det gäller funktionsnivå barn. Generalistteamet visar måttlig effekt när det gäller 

funktionsnivå barn och närmar sig måttlig när det gäller funktionsnivå familj.  

            

        

 

 

Bråkiga barn -
teamet

Ledsna barn -
teamet

Skrämda barn -
teamet

Generalistteamet

Funktionsnivå barn 0,08 0,39 0,3 0,65

Funktionsnivå familj 0,05 1,14 0,42

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Ef
fe

kt
st

o
rl

e
k 
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Not. Bråkiga barn - teamet visar måttlig effekt när det gäller behandling av symtom på 

depressivitet. Ledsna barn - teamet visar en måttlig effekt när det gäller symtom på ångest, 

stor effekt vid symtom på depression och måttlig när det gäller symtom på 

 ångest/depressivitet. Skrämda barn-teamet närmar sig stor effekt vid både symtom på 

ångest och depressivitet, måttlig effekt vid symtom på ångest/depressivitet. Generalistteamet 

har stor effekt vid symtom på ångest, och måttlig effekt vid symtom på depressivitet och 

ångest/depressivitet.           

            

      

 
 

 
 

Bråkiga barn -
teamet

Ledsna barn -
teamet

Skrämda barn -
teamet

Generalistteame
t

Generaliserad Ångest 0,57 0,72 0,85

Depressivitet 0,73 1,18 0,72 0,55

Ångest+Depressivitet 0,72 0,63 0,51

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4
Ef

fe
kt

st
o

rl
e

k 
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Not. Bråkiga barn-teamet visar måttlig effekt vid symtom på ADHD, samt måttlig effekt vid 

symtom på ADHD/Beteendeproblem. Ledsna barn - teamet visar måttlig effekt när det gäller 

symtom på ADHD, och stor effekt vid symtom på ADHD/Beteendeproblem. Generalistteamet 

har stora effekter när både vid symtom på ADHD och ADHD/Beteendeproblem.  

 

 

Diskussion 

Vårt första syfte var att undersöka förekomsten (prevalensen) av Barn- och 

ungdomspsykiatriska symtom i respektive team. Man kan konstatera att den indelning som 

kliniken i Växjö valde att göra i form av tre grovt indelade kategorier (Broberg et al., 2003), 

väl matchar den problematik som barnen uppvisar i intervjun. Det ser alltså ut som att barnen 

hamnar i “rätt” team. Lite förenklat, barn med ångest hamnar i Skrämda barn-teamet, barn 

med depressioner i Ledsna barn-teamet och utagerande barn i Bråkiga barn-teamet. 

 Vårt andra syfte var att undersöka symtomförändring över tid (effektstorlek enligt 

Cohen´s-d)) i respektive team. Resultatet visar att barn och unga i de olika teamen uppvisar 

olika grader av symtomlindring. I Ledsna barn - teamet där man möter depressioner har man 

ett gott resultat på familjefunktion vilket skulle kunna tyda på att man arbetar i högre grad 

med familjeinterventioner. Att Ledsna barn - teamet och Skrämda barn - teamet har så 

likartade resultat, beror möjligen på att ångest och depression ofta hänger samman. Barn och 

unga med ångest har ofta också depressiva symtom och tvärtom. Intressant är att 

Generalistteamet som är det enda team som inte fokuserat på särskilda symtomgrupper, har ett 

lika bra och ibland betydligt bättre resultat än de andra teamen.      

Bråkiga barn -
teamet

Ledsna barn -
teamet

Generalistteamet

ADHD 0,6 0,62 1,02

ADHD+Beteendeproblem 0,53 1,07 1,05

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
Ef

fe
kt

st
o

rl
e

k 
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 I Generalistteamet verkar man således vara lika bra på att behandla de olika 

symtomgrupperna som i de specialiserade teamen. Hur ska detta tolkas? Kan det bero på 

organisatoriska omständigheter som att teamet är litet och därför mer välfungerande? Är 

Generalistteamet bättre på att skapa god allians?  Blir man bättre på allt, om man måste möta 

allt? Blir man onödigt osäker på andra symtom i ett specialiserat team, för att man tror att man 

inte har rätt kunskaper för att behandla? 

 När det gäller behandlingsresultat är det viktigt att konstatera att denna utvärdering inte 

i strikt mening kan uttala sig om behandlingseffekt. Detta eftersom en sådan studie hade krävt 

ett annat upplägg med kontrollgrupper. Det viktigt att betona att det stora bortfallet vid 

uppföljningsintervjun gör att resultatet gällande symtomförändring måste tolkas med stor 

försiktighet. Underlaget är så pass litet med endast 25 % av totalgruppen som har blivit 

uppföljda. Resultatet kan mycket väl ändra sig bli helt annorlunda om de resterande 

uppföljningarna studeras och då skulle svarsfrekvensen ändå inte vara högre än 50%, vilket 

får betraktas som fortfarande lågt. Det låga antalet deltagare på vissa variabler gör att 

resultatet på vissa variabler är osäkert. De förändringar som kan observeras kan dessutom 

mycket väl bero på andra faktorer än interventioner från BUP. T ex kan det goda resultatet 

bero på det naturliga förloppet av psykisk sjukdom man observerar som sedan kan relateras 

till minskade symtom. Man vet man att t.ex. depressioner ofta är övergående.  En annan viktig 

faktor är om det funnits andra parallella insatser som kan relateras till de positiva 

förändringarna. Finns personal från skolhälsovården involverad i patientens liv eller är 

möjligen socialtjänsten inkopplad? Vi kan dock konstatera att alla förändringar i 

medelvärdena är positiva dvs. symtomen har minskat. Om förändringar hade varit 

slumpmässiga hade vissa förändringar varit i negativ riktning, dvs. medelvärdena hade ökat. 

 Vårt tredje syfte var att undersöka behandlingstillfredsställelse hos föräldrar. På grund 

av att materialet inte registrerats in korrekt i dataprogrammet för BCFPI kunde inte detta 

undersökas. 

Vårt fjärde syfte var att studera hur implementeringen av BCFPI har fungerat på 

barnpsykiatriska kliniken i Växjö. Vi kan konstatera att implementeringen av BCFPI som 

screeninginstrument har lyckats väl på kliniken. Den är förankrad på chefsnivå, resurser är 

tilldelade och programförsvarare utsedda. Det som fungerar bra är första intervjun som 

genomförts i enlighet med metoden.  

Det som däremot varit problematiskt är implementeringen av uppföljningsintervjun. 

Uppföljningsförfarandet i form av post kan ifrågasättas. Om uppföljningarna istället gjorts per 

telefon borde svarsfrekvensen ha ökat avsevärt. I Halland där BCFPI används görs 
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uppföljningen via telefon finns en svarsfrekvens på 75-80% (M. Andersson, personlig 

kommunikation, 14 mars, 2012). Problemet med registreringar i dataprogrammet verkar 

infinna sig då chefsbyten genomförts och då programförsvarare slutat. Som tidigare redovisats 

i uppsatsen har kliniken formulerat att det är screeningdelen av BCFPI som i första hand ska 

prioriteras. Detta skulle också kunna vara en förklaring till att fokus inte i tillräckligt hög 

utsträckning legat på utvärderingsdelen. I det stora hela har kliniken gjort ett gediget arbete 

för att skapa en verksamhet som ska kunna utvärdera sig själv. Man har också haft en 

ambition att skapa specialiserade team, för att barn och unga ska erbjudas behandling med så 

god evidens som möjligt.  

 Inledningsvis av den här uppsatsen beskrev vi att regering och riksdag 

förväntar sig att hälso- och sjukvården ska bedriva god vård och ge ett gott bemötande. I 

begreppet god vård ingår att vården ska vara säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, 

patientfokuserad, ges i rimlig tid, vara jämlik och effektiv. Kliniken har genom införandet av 

BCFPI och hoppats att metoden ska ge överblick över patientgruppen, erbjuda behandlig som 

motsvarar behovet samt att metoden ska ge möjlighet att man kan utvärdera sina 

behandlingsinsatser. Det finns en tydlig ambition om att erbjuda ”god vård”. Om 

Växjökliniken i framtiden önskar använda BCFPI som utvärderingsinstrument, krävs bättre 

rutiner för hela förfarandet kring uppföljningsintervjun. Programmet ger förutsättningarna, 

men finns förutsättningarna i organisationen?  
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      Bilaga 

 

Frågorna i intervjun 

Frågorna i intervjun delas in i skalor som mäter följande områden: 

Extroverta beteenden (18 frågor) 

Koncentrationsförmåga (3 frågor) 

Impulskontroll och aktivitetsnivå (3 frågor) 

Koncentrationsförmåga, impulskontroll och aktivitetsnivå (6 frågor) 

Samarbetsförmåga (6 frågor) 

Uppförande (6 frågor) 

Introverta beteenden (18 frågor) 

Separation från föräldrarna (6 frågor) 

Hantera oro (6 frågor) 

Hantera stämningsläge (6 frågor) 

Självskador(3 frågor) 

Sammansatta skalor 

Extrovert beteende (18 frågor). Sammansatt av skalorna Koncentrationsförmåga, 

Impulskontroll och Aktivitetsnivå, Samarbetsförmåga och uppförande. Denna sammansatta 

skala räknas bara ut om alla undergrupper blivit ifyllda.  

Introvert beteende (18 frågor).  

Skalan är sammansatt av Separation från föräldrarna, Hantera oro och hantera 

stämningsläges skalorna. Skalan räknas bara ut om undergrupperna blivit ifyllda.  

Totala problem (36 frågor). Sammansatt skala av de båda extrovert och introvert 

beteende skalorna. Skalan räknas bara ut om alla 6 undergrupper blivit ifyllda. 

Barnets funktionsnivå och påverkan på familjen 

Barnets sociala deltagande(3 frågor) 

Kvaliteten på barnets sociala relationer (3 frågor) 

Barnets medverkan och prestation i skolan (3 frågor) 

Barnets funktionsnivå (9 frågor) 

Påverkan på familjen 

Familjens aktiviteter (4 frågor) 

Familjens välbefinnande (3 frågor) 
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Övergripande familjesituation (7 frågor). Denna skala är sammansatt av skalorna 

Familjens aktiviteter och Familjens välbefinnande. 

Hinder för att få hjälp  

Skalan undersöker om det finns hinder i ekonomi, eller annat för att ta sig till behandling.  

Motivation 

Skalan undersöker hur motiverade barnet/ungdomen och familjen är för att delta i behandling 

(Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill, & Bohaychuck, 2009) . 

 

 

 


