Inställningen till vårdprogram bland
personal inom barn- och
ungdomspsykiatrin i Östergötland –
en kompletterande intervjustudie
Peter Garpenby

CMT Rapport 2007:1

Omslag och layout: Sussanne A. Larsson 2002.
Tryckeri: LiU-Tryck, Linköpings universitet
LIU CMT RA/0701
ISSN 0283-1228
EISSN 1653-7556

Adress:
CMT
Institutionen för hälsa och samhälle
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
Besöksadress:
CMT
Hälsans hus, ing 15, pl 13
Vid Universitetssjukhuset
Linköping
Tel vxl: 013-22 2000
Hemsida: http://www.cmt.liu.se/

FÖRORD
Utvärderingen av introduktionen av vårdprogram inom barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland (BUP i Östergötland) har pågått i omgångar sedan
1998. Det var då som den dåvarande ledningen tog kontakt med CMT för att
initiera en utvärdering av ett utvecklingsarbete som just skulle påbörjas. Det går
att hitta flera ovanliga inslag i de nu genomförda utvärderingsstudierna. För det
första, att utvärderingen initierades i ett tidigt skede och utvärderarna inbjöds att
följa arbetet från starten (vilket tyvärr inte alltid är fallet). För det andra att
medlemmar i organisationen engagerat sig i arbetet och på olika sätt positivt
underlättat detta (förekommer inte heller alltid). För det tredje, att enkätundersökningarna lades upp som totalundersökningar där all personal deltog
(vanligtvis gör man olika slags urval). För det fjärde, att kvantitativa och
kvalitativa metoder har kunnat kombineras i tre olika studier (trots diskussioner
om ”metodtriangulering” under drygt 10 års tid är det fortfarande inte helt
vanligt). Författaren riktar ett tack till de medarbetare vid BUP i Östergötland
som ställt sin tid till förfogande för intervjuer. Ett särskilt tack riktas till
referensgruppen för den aktuella studien: Marianne Helgesson, Per Gustafsson,
Maria Varenhorst, och Birgitta Widén-Arana.

Linköping 2006-12-11
Peter Garpenby
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SAMMANFATTNING
Barn- och ungdomspsykiatrin inom Landstinget i Östergötland (BUP i
Östergötland) är en föregångare med avseende på att - med ett brett deltagande
bland personalen - utveckla vårdprogram som ska fungera som stöd för
verksamheten.
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur personalen inom barn- och
ungdomspsykiatrin i Östergötland uppfattar de vårdprogram som utvecklats
inom organisationen sedan 1998. Avsikten är att genom en kompletterande
intervjustudie fördjupa kunskapen kring frågor som väcktes med anledning av
resultaten från två tidigare genomförda personalenkäter.
Totalt har 17 personer intervjuats från yrkesgrupperna läkare, psykolog och
kurator. Det har skett genom individuella intervjuer. Frågeformuläret som
använts har utformats i samråd med referensgruppen och behandlar ett antal
områden: synen på kunskap, utvecklingen av vårdprogram, om programmen
stödjer det egna arbetet, hur programmen kan effektueras i den egna
organisationen och nyttan med programmen.
Intervjuerna visar att det finns många uppfattningar om vårdprogrammen bland
medarbetarna inom BUP i Östergötland. Bland de intervjuade finns en
betydande spännvidd i inställningen till programmen, alltifrån uppfattningen att
de stakar ut den väg organisationen bör anträda till åsikten att de inte är särskilt
väsentlig alls då de bara täcker in en del av dagens barn- och ungdomspsykiatri.
De åsikter som intervjupersonerna ger uttryck för visar att programmen kan
uppfattas på olika sätt. En fråga som väcks gäller om programmen ska uppfattas
rent instrumentellt, som ett dokument som varje medarbetare bör använda
kontinuerligt eller om de har varit och fortsättningsvis ska vara inslag i en
mycket större process för kunskapsutveckling i organisationen. Ser man på
programmen rent instrumentellt uppdagas en del problem. De används inte
dagligdags - inte heller bland de medarbetare som ansluter sig helhjärtat till
arbetsformen och känner samhörighet med innehållet.
Flera av de intervjuade hyser betänkligheter mot att programmen ska tjäna syftet
att likrikta verksamheten. De ser det som en styrka att ha olika perspektiv och
kompetenser i verksamheten. Men många av de intervjuade är inne på att
verksamheten självklart måste kvalitetssäkras för patienternas vidkommande. De
måste kunna erbjudas en likvärdig vård.
Av intervjuerna framgår dock att mottagningar och team i länet kan fungera
olika med avseende på om och hur vårdprogrammen används som utgångspunkt
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för diskussioner. Det finns dock mycket som förenar, framför allt att det hänger
mycket på de enskilda medarbetarna huruvida programmen leder till en
kunskapsbildningsprocess. Detta är i och för sig ingen märkligt – det är snarast
typiskt för en organisation där verksamheten bygger på egenansvar hos
professioner. Frågan gäller snarast avvägningen mellan egenansvar och
gemensamma aktiviteter, och hur vårdprogrammen kommer in i detta.
En ofta förekommande reflexion bland de verksamma inom BUP – oavsett om
de känner nära samhörighet med innehållet eller ej – är att programmen borde
utgöra en grund för en process för kunskapsutveckling. Resonemangen hos
BUP-medarbetarna pekar snarast i riktning mot en kontinuerligt lärande
organisation, där ansvaret för kunskapsutvecklingen i högre grad är gemensamt
och inte bara individuellt.

2

ABSTRACT
Background
In 1998 the child and adolescent psychiatry service in the County Council of
Östergötland initiated the process of developing their own evidence-based
clinical guidelines. By 2006 seven guidelines had been formulated and were
published. In 1999 (just before the first guideline was published) and again in
2003, the Center for Medical Technology Assessment (CMT) at Linköping
University conducted surveys of the views of members of staff working in the
child and adolescent psychiatry service on the process of guideline development
and the usefulness of the guidelines. The two surveys indicated differences
between professional groups in their evaluation of the usefulness. In order to
provide further understanding of the results of the quantitative studies, a
qualitative follow-up study was initiated.
Methods
In 2006 interviews were carried out with different categories of professionals
working in child and adolescent psychiatry in clinical outpatient teams. A
purposive sample of 17 professionals (5 psychiatrists, 6 psychologists and 6
social workers) were interviewed regarding their view of the local clinical
guidelines (vårdprogram). The interviews addressed the issues of the application
of knowledge in general in child and adolescent psychiatry, the criteria used in
developing the clinical guidelines, personal experience of using the guidelines in
clinical work, and the implementation of the guidelines in the local organisation.
Results
The views of the staff on the development and use of the clinical guidelines vary
from those who regard evidence-based practice as the primary method the
organisation should follow, to those who consider the guidelines of limited value
as they only cover a minor part of the methods in use in child and adolescent
psychiatry today. Few of the participants in the study used the guidelines as a
“recipe book” in their daily clinical work Some of those interviewed felt uneasy
about the implementation of guidelines as a type of standardised clinical
practice. Irrespective of the participants’ view of the usefulness in their daily
work, many acknowledged the potential of the guidelines as part of a larger
process to enhance the development of knowledge in the local organisation.
Obstacles to implementing such a process in the organisation were also
recognised, mainly the lack of time for group discussions.
Conclusions
The findings highlight a situation in which the implementation of the guidelines
depends to a large extent on the individual members of staff. Among the
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different professionals there are many who would like to see the guidelines
become an integral part of a collective process of continuous learning.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Barn- och ungdomspsykiatrin inom Landstinget i Östergötland (BUP i
Östergötland) är en föregångare med avseende på att - med ett brett deltagande
bland personalen - utveckla vårdprogram som ska fungera som stöd för
verksamheten. Under 1998 fick CMT en förfrågan från BUP i Östergötland om
möjligheten att genomföra en utvärdering av införandet av vårdprogram i
organisationen. Parterna enades om att utvärderingen - i form av en
enkätundersökning i två delar - skulle fokusera på personalens situation — på
vilket sätt arbetsformer och attityder påverkas — samt hur vårdprogram kommer
att användas och vilka faktorer som påverkar användbarheten.
Den första delen av studien genomfördes 1998/99, d.v.s. vid en tidpunkt då
vårdprogrammen ännu inte fanns tillgängliga inom BUP i Östergötland. Den
första delen av studien rapporterades 1999 (Garpenby och Larsson 1999).
Den andra delen av utvärderingen, som belyser situationen när vårdprogrammen
tillämpats rutinmässigt under en tid, genomfördes under våren 2003 och finns
redovisad i Garpenby, Götherström och Larsson (2003).
Den del av utvärderingen som baserades på personalenkäter måste betraktas som
ovanlig eftersom den omfattade samtliga yrkesgrupper inom en och samma
organisation av svensk hälso- och sjukvård. Vanligtvis studeras användningen
av riktlinjer och vårdprogram inom professioner eller yrkesgrupper separat.
Av undersökningen från 2003 framgick bland annat:
• Att stödet för att vårdprogramarbetet ska resultera i ”en tydligare
vetenskaplig förankring av verksamheten” är fortsatt starkt inom alla
geografiska enheter och har, vad gäller två av tre enheter, ökat markant
mellan 1999 och 2003 – alltså den period då vårdprogramarbetet
initierades och tog fart.
• Det finns inget övertygande stöd för att deltagande i utvecklingen och
påverkan i detta sammanhang skulle vara avgörande för hur man senare
uppfattar användbarheten.
•

En tendens att kopplingen mellan karaktäristiska i vårdprogrammen och
professionskaraktäristika är stark. Vilken yrkesgrupp man tillhör, vilken
5

typ av kunskap man utgår från i sin yrkesutövning avgör i stor
utsträckning hur man uppfattar vårdprogrammen. Det måste finnas en
”passform” mellan programmen och yrkesrollen.
En enkätundersökning av det slag som genomfördes kan belysa skillnader
mellan grupper och förändringar över tid, vilket kan redovisas i kvantitativa
termer. En kvantitativ studie lämpar sig dock inte om man vill tränga bakom
siffrorna för att få veta något om de svarandes bevekelsegrunder. Därför väcktes
tanken på att göra en intervjuundersökning som ett komplement till och en
fördjupning av de tidigare undersökningarna från 1999 och 2003. Den skulle
syfta till att närmare belysa samband mellan den typ av kunskap som
vårdprogrammen bygger på, yrkesroll och organisatoriska förhållanden. Under
2005 gav verksamhetsledningarna inom BUP i Östergötland sitt stöd till en
sådan undersökning och Landstinget i Östergötland beslutade om finansiering.
En referensgrupp om fem personer från olika delar av BUP i Östergötland knöts
till projektet. Gruppen har varit behjälplig med att lägga fast kriterier för urval
av intervjupersoner, lämna synpunkter på genomförandet och utformningen av
frågeformuläret.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur personalen inom barn- och
ungdomspsykiatrin i Östergötland uppfattar kunskapsdokument som de aktuella
vårdprogrammen. Avsikten är att genom en kompletterande intervjustudie
fördjupa kunskapen kring frågor som väcktes med anledning av resultaten från
personalenkäterna. Studien tar sin utgångspunkt i resultatet från de tidigare
enkäterna och intervjuerna har därför strukturerats i teman (kunskap, utveckling,
innehåll, användning, stöd i eget arbete, nytta).
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2. VÅRDPROGRAMMEN
Inom BUP i Östergötland påbörjades under 1998 arbetet med att (a) ta fram en
modell för utveckling av vårdprogram och (b) utvecklingen av de första
programmen, som avsåg ångest, depression, neuropsykiatriska störningar,
”bråkiga barn” (conduct disorder), barnmisshandel och sexuella övergrepp. I
april 1998 arrangerades ett upptaktsmöte för all personal inom BUP i
Östergötland kring vårdprogramarbetet. En samordnare och huvudredaktör för
vårdprogramarbetet utsågs och till varje vårdprogram knöts en huvudförfattare
som ansvarar för underlaget, samt referenspersoner.
År 2006 fanns följande vårdprogram publicerade:
• Barn och ungdomar med ADHD och/eller DAMP, 2001
• Barn och ungdomar med depression, 2002
• Barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom och/eller
dissociativa tillstånd, 2002
• Barn och ungdomar med utagerande och/eller antisocialt beteende, 2002
• Barn och ungdomar med ångestsyndrom inkl selektiv mutism och
ångestrelaterad skolvägran, (2000), reviderat 2004
• Barn, ungdomar och vuxna med ätstörningar, 2004
• Vårdprogram vid barnmisshandel, 2004
Vårdprogrammen följer i stort samma uppläggning för att läsaren lättare ska
känna igen sig: (a) Barn med psykiska problem i ett sammanhang, (b) allmän
beskrivning och historik, (c) utredning, (d) behandling, (e) prevention, (f)
samarbete/samverkan med andra, (g) kollegor att rådfråga/diskutera med, (h)
information till patienter och anhöriga, (i) konsekvenser av vårdprogrammet
samt (j) forsknings- och utvecklingsprojekt. Vårdprogrammen anses klara vid
det datum som står i förordet till respektive program

2.1 Vårdprogramprocessen
Arbetet med att utveckla vårdprogrammen (vårdprogramprocessen) var
likformig och innehöll samma moment för varje vårdprogram (Figur1).
7

Medarbetare i vårdprogrammen var en huvudredaktör, en huvudförfattare samt
en referensgrupp. I något fall förekom två medförfattare. Översiktligt gick
processen till enligt följande. Ett seminarium med inbjudan till all BUP-personal
i Östergötland genomfördes först. Senare genomfördes ytterligare ett
seminarium för all personal, där man presenterade och diskuterade en preliminär
version av det aktuella programmet. Syftet med seminarierna var att förankra
arbetet och lämna information om vårdprogrammet samt att samla in idéer.
Varje enhet valde ut personer till referensgrupperna för respektive vårdprogram.
Under processens gång genomfördes ett antal möten med referensgrupperna.
Författaren till respektive vårdprogram mötte också referensgruppen vid ett antal
tillfällen. Referensgrupperna användes på olika sätt, dels skedde en avstämning
av innehållet i vårdprogrammet och dels bidrog personerna i referensgrupperna
med material. Vårdprogrammet skickades slutligen på remiss till samtliga BUPmottagningar i länet.
Alla moment i Figur 1 före ”Lokal implementering” bedrevs på länsövergripande nivå. Vid lokal implementering fick all personal på US-kliniken ett
exemplar av vårdprogrammen. Alla övriga enheter fick ett tryckt exemplar samt
ett enkelsidigt exemplar för kopiering. Distribution skedde även elektroniskt.
Det var chefen vid varje enhet som avgjorde hur man skulle handskas med
implementeringen av vårdprogrammen. I vissa fall har huvudförfattaren deltagit
i ett halvdagsseminarium på enheterna.
Huvudförfattaren följer kunskapsutvecklingen inom fältet och ombesörjer
uppdatering av vårdprogram vid behov. Samtliga vårdprogram har givets ett
datum angivet då en första allmän revidering ska vara genomförd.
Tiden från planeringsmöte (för fastställande av tidsplan och arbetsgång) till det
att vårdprogrammet efter justering skickades till verksamhetscheferna för
slutgiltigt godkännande, sträckte sig från knappt två år till drygt fyra och ett
halvt år för de olika programmen.
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Figur 1. Vårdprogramprocessen
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Källa: Marianne Helgesson, BUP, US.
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2.2 Organisation för BUP i Östergötland
När studien genomfördes bestod barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland
(BUP i Östergötland) av barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping
(öppen- och slutenvård), barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping
(öppenvård) samt BUP-mottagningen i Mjölby (öppenvård)). Dessutom hade
landstinget vårdavtal med Motala BUP AB och personalkooperativet Barn- och
Familjepsykologiskt Centrum i Åtvidaberg. Verksamheten omfattade drygt 160
anställda i hela länet.

2.3 Vårdprogram – en internationell trend
Utvecklingen av vårdprogram inom barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland
är en del av en större internationell trend, som innebär betoning på en mer
evidensbaserad hälso- och sjukvård.
Den moderna hälso- och sjukvården använder olika typer av kunskap.
Utmärkande för hälso- och sjukvården är att den är klientorienterad, d.v.s.
kunskap ska användas för att hjälpa enskilda individer med varierande problem.
För att göra detta möjligt samverkar ett antal yrkesgrupper i en organisation. Det
förutsätter olika kunskapsformer: dokumenterad vetenskaplig kunskap (resultat
från grundforskning och klinisk forskning), praktisk kunskap (”hurkunskap”)
som möjligen kan övas upp, men också ”tyst” kunskap i form av
människokännedom (vilket förutsätter erfarenhet). Dessutom är den moderna
sjukvården ett lagarbete vilket innebär att ”system av kunskaper” kommer att
utvecklas, där den enskilda kunskapen ingår i en större organisation, där olika
delar är tänkta att komplettera varandra.
Sedan början av 1990-talet har betydelsen av en bättre grund för beslutsfattande
inom hälso- och sjukvården kommit att betonas. Inledningsvis fokuserades på
det kliniska beslutsfattandet och vikten av att i varje situation använda bästa
möjliga tillgängliga beslutsunderlag (evidens). Företrädarna för detta synsätt –
som lanserade begreppet evidensbaserad medicin (”evidence based medicine”,
EBM) – betonar samspelet mellan individuell klinisk expertis och extern klinisk
evidens som integreras i det kliniska beslutsfattandet. Det externa underlag för
beslutsfattande som i detta sammanhang brukar framhållas som särskilt
tillförlitligt är resultat från randomiserade kliniska studier och systematiska
sammanställningar av sådana studier. I de fall randomiserade studier inte finns
tillgängliga eller inte kan användas för att belysa en frågeställning, används
evidens av annat slag (Sackett, Rosenberg, Muir Gray et al. 1996).
10

Under det gångna decenniet har intresset för att utveckla sammanställningar av
kunskap som vägledning för kliniskt beslutsfattande varit starkt ökande i många
länder. Hos såväl kliniska företrädare som andra beslutsfattare liksom hos
vårdens finansiärer har funnits en önskan om att riktlinjer ska vara ett verktyg
för att göra vården mer likformig och effektiv och bidra till att minska gapet
mellan klinisk praktik och vetenskaplig kunskap. Hälso- och sjukvården har
alltid varit kunskapsbaserad, men tillämpningen av kunskap har bl.a. resulterat i
avsevärda variationer i klinisk praxis.
I många länder förekommer sammanställningar av kunskapsunderlag i förening
med rekommendationer, ofta under benämningen kliniska riktlinjer (clinical
practice guidelines). Involverade i sådant arbete kan vara t.ex. nationella
myndigheter, lokala vårdgivare och professionella organisationer. Definitionen
av kliniska riktlinjer varierar emellertid liksom synen på vad dessa ska användas
till. De kan förekomma som nationella rekommendationer men också i form av
lokala varianter och vara mer eller mindre specifika till sin natur. I Sverige
används också begreppet vårdprogram för denna typ av sammanställningar.
Processen för att utarbeta riktlinjer/vårdprogram kan också variera: alltifrån
systematiska studier av vetenskapliga underlag till mer konsensusorienterade
processer inom organisationer.
I Sverige har på nationell nivå ansträngningarna ökat för att förstärka
kunskapsbasen inom hälso- och sjukvården. Ett exempel är socialstyrelsens
arbete med s.k. nationella riktlinjer. Sedan 1997 har staten och sjukvårdshuvudmännen i olika överenskommelser framhållit vikten av att skapa förutsättningar för en ”kunskapsbaserad hälso- och sjukvård” (Överenskommelse
2002-12-13).
Man kan således påstå att det finns en stark önskan i Sverige att driva hälso- och
sjukvården i riktning mot en tydligare evidensbasering. I detta sammanhang
spelar såväl nationellt som lokalt utvecklade riktlinjer och vårdprogram en viktig
roll.
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3. METOD OCH MATERIAL

3.1 Metod
Totalt har 17 personer intervjuats från yrkesgrupperna läkare, psykolog och
kurator. Det har skett genom individuella intervjuer. I samtliga fall har
intervjupersonen medgivit att samtalet spelas in elektroniskt (mp3-spelare).
Frågeformuläret som använts har utformats i samråd med referensgruppen och
behandlar ett antal områden: synen på kunskap, utvecklingen av vårdprogram,
om programmen stödjer det egna arbetet, hur programmen kan effektueras i den
egna organisationen och nyttan med programmen. Intervjun är semistrukturerad,
d.v.s. den följer en i förväg uppgjord mall som används för alla intervjuade, men
som också ger visst utrymme för egna reflektioner och synpunkter.

3.2 Urval
I samråd med referensgruppen beslutades att de tre kliniskt verksamma
yrkesgrupperna (läkare, psykolog, socionom) skulle ingår i studien – det är
dessa som främst kan nyttiggöra innehållet i vårdprogrammen. Inga chefer
(verksamhetschefer) ingår i studien då vissa frågor berör ledning och
organisation. Inga specialenheter, med länsövergripande ansvar, ingår i studien.
Personer som har varit inblandade i produktionen av vårdprogrammen i roller
såsom huvudredaktör och huvudförfattare har också exkluderats.
För att hålla studien inom rimliga gränser beslutades att sex personer per
yrkesgrupp skulle intervjuas (totalt 18 personer), samt att dessa skulle väljas ut
med jämn fördelning över länet, d.v.s. sex från vardera länsdelen (östra, centrala
och västra). En ambition har också varit att få med personer inte bara från stora
utan även från små mottagningar. En anställningstid om minst fem år
eftersträvades då det förmodades att dessa personer kunde bedöma hela
tillkomstprocessen för vårdprogrammen.
Listor med namn på alla anställa vid berörda mottagningar samlades in varefter
en urvalsprocedur företogs. I de fall flera personer som uppfyllde kriterierna
fanns inom en yrkesgrupp företogs lottning (först av en intervjuperson och
därefter av två reserver). De utvalda intervjupersonerna kontaktades därefter via
e-post och fick information om studiens syfte och genomförande samt en fråga
om deltagande. I de fall den först utvalda intervjupersonen bestämde sig för att
inte medverka kontaktades den första reserven osv. I några fall fick ytterligare
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reserver dras med lottens hjälp. Totalt kontaktades 26 personer varav slutligen
17 intervjuades. Det var alltså nio som av olika skäl tackade nej (av dessa var 1
läkare, 2 kuratorer och 6 psykologer). Att endast 17 intervjuades berodde på att
det inom läkargruppen totalt sett var så få personer. Om någon i någon del av
länet tackade nej fanns helt enkelt inga reserver att tillgå.
En studie som den aktuella bygger inte på representativt urval av
intervjupersoner (det låter sig inte göras med ett sådant litet material och det är
inte heller syftet). Genom att personer har valts från olika yrkesgrupper och
olika delar av länet och genom att lottning använts finns en hygglig möjlighet att
varierande åsikter om vårdprogrammen kommer till uttryck. Därmed inte sagt
att alla förekommande åsikter inom organisationen finns representerade.

3.3 Genomförande
Tid avtalades via e-post eller i några fall telefon med de personer som lämnat sitt
medgivande till att låta sig intervjuas. De fick också möjlighet att välja plats där
intervjun skulle ske – alternativen var på den egna arbetsplatsen, annan lokal i
närheten av arbetsplatsen eller lokal som CMT tillhandahöll. I de flesta fall ville
man att intervjun skulle ske på den egna arbetsplatsen. Intervjuerna
genomfördes under perioden mars till augusti 2006.

3.4 Analys av datamaterial
Materialet har analyserats av PG genom en enkel tematisk analys som utgår från
i förväg definierade frågor (Rice och Ezzy 1999). I detta arbete har programmet
QSR NVivo använts. Intervjupersonerna har garanterats anonymitet, varför
uppgifter som har framkommit i intervjuerna som gör det möjligt att identifiera
personer (anställningstid, arbetsuppgifter, hänvisning till särskilda förhållanden i
arbetet etc.) har utelämnats.
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4. RESULTAT
I detta kapitel redovisas resultaten från de 17 intervjuerna. Vid utformningen av
studien bestämdes att resultaten endast skulle redovisas med skillnader på
yrkesgrupp om detta skulle vara motiverat. Inga resultat redovisas efter
organisation (även om sådana skillnader skulle framträda). I de flesta fall går det
inte att se några markanta skillnader som kan hänföras till yrkesgrupp. I de fall
sådana skillnader är tydliga redovisas de.

4.1 Synen på kunskap
Vårdprogrammen är kodifierad kunskap, sammanställd efter vissa normer och
mallar, men arbetet har också präglats av enskilda personer (huvudförfattare)
liksom återföring av andra individer (referenspersoner) samt diskussioner i
andra grupperingar. Intervjupersonernas syn på kunskapsanvändning,
individuellt och inom arbetsorganisationen, kan vara en viktig bakgrund till
uppfattningar om vårdprogrammen. Frågorna avser ursprunget till den kunskap
som intervjupersonen använder för att lösa sina arbetsuppgifter, om det finns
allmängiltig kunskap som passar in på alla patienter och i vilken utsträckning
utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin kan baseras på ett
gemensamt kunskapsunderlag.

4.1.1 Kunskapens ursprung
Inom alla yrkesgrupper framhålls betydelsen av grund- och vidareutbildning,
även om anknytningen till grundutbildningen varierar på så vis att vissa personer
säger sig hålla fast vid det perspektiv de än gång tillägnat sig medan andra
tillmäter den grundläggande utbildningen mindre betydelse. Likaså nämns inom
samtliga yrkesgrupper den betydelse som erfarenhet spelar, som tillägnats dels
genom kliniskt arbete och dels genom medverkan i en arbetsorganisation. Bland
läkarna nämns betydelsen av att läsa vetenskapliga artiklar, också via Internet.
Bland psykologer betonas betydelsen av handledning mer än inom andra
yrkesgrupper. Även om inslag av eget läsande nämns i alla grupper finns
knappast någon som refererar till läsandet av böcker (detta framstår som
förbehållet grundutbildningen och återspeglar den snabba omsättningen av
kunskap idag). Inom alla yrkesgrupper betonas betydelsen av kontakter med
kollegor och diskussioner inom teamet. Kuratorerna är den grupp som i något
större utsträckning refererar till utbytet av diskussioner och erfarenheter inom
teamet.
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4.1.2 Uppfattningar om allmängiltig kunskap
Ingen av de intervjuade hävdar att det skulle finnas en allmängiltig
barnpsykiatrisk kunskap. Vissa personer inom olika yrkesgrupper framhåller
dock att viss generell kunskap avseende bemötandet av patienter kan förekomma
och kan tillämpas. Bland läkarna framhålls att det finns en allmän medicinsk
kunskap som de bär med sig. Men samtidigt finns en uppfattning att
verkligheten är komplicerad och att patienterna skiljer sig åt.
Det finns inte en speciell kunskap som alla psykologer erkänner sig till. Däremot
kan enskilda psykologer omfatta ett förhållningssätt som de söker tillämpa
generellt, oberoende av om de arbetar med patienter som individer eller i ett
socialt sammanhang, t. ex. familjen. En psykolog hävdar:
”Jag använder min teori oavsett symtom.” (Psykolog)
En annan psykolog menar att:
”Man kan utgå ifrån sanningar på gruppnivå men det är inte alltid det stämmer
på dom enskilda individerna.” (Psykolog)

4.1.3 Uppfattningar om gemensamt kunskapsunderlag
Generellt bland de intervjuade finns inget uttalat stöd för en långtgående
likriktning av verksamheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. Även bland
dem som framhåller vikten av kvalitetssäkring och betydelsen av att patienterna
får en likvärdig kvalitet förekommer uppfattningar om att patienterna, både som
individer och deras problem, uppvisar sådan variationsrikedom att de är bäst
betjänta av att det finns olika inriktningar av verksamheten. Även om det bland
läkarna finns förespråkare för standarder, tydliga definitioner och riktlinjer inom
det egna kunskapsområdet, förespråkas variation inom verksamheten som
helhet. Bland psykologer och kuratorer uttrycks ofta tveksamhet om det är vare
sig möjligt eller lämpligt att likrikta verksamheten inom barn- och
ungdomspsykiatrin.
Men om det ska finns en variation hur ska patienterna tillförsäkras det bästa i det
individuella fallet? Några av de intervjuade anknyter till frågan om vilken
evidens verksamheten ska vila på och patienternas valmöjligheter. Om det finns
en uppsättning behandlingsmetoder ska samtliga vara evidensbaserade och ska
patienterna själva kunna välja? Variation kan finnas också inom en liten
mottagning men sannolikheten ökar att en stor mottagning har en större bredd.
En psykolog menar:
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”Ur ett patientperspektiv är valmöjligheten viktig så därför är det ändå bra att
ha ett dokument som kan visa på olika behandlingar och vad dom kan ha för
effekt.” (Psykolog)
En kurator tar upp samma tema men ser på det lite annorlunda:
”Så egentligen ska vi erbjuda patienter, patientfamiljer, hela smörgåsbordet och
sedan tala om vad som finns. Men det är ju en ganska teoretisk historia. Men det
är klart att någonstans ska man sträva efter att alltså matcha metod och familj.”
(Kurator)

4.2 Utvecklingen av vårdprogram
Att utveckla en serie egenproducerade vårdprogram har varit en utmaning för
barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland med början i slutet av 1990-talet.
Programmen är influerade av tänkesätt med olika ursprung, hämtade dels från
barn- och ungdomspsykiatrin själv, såsom uppdelning på utredning och
behandling och diagnosgrupper och dels från evidensbaserad medicin (EBM)
med dess tyngdpunkt på publicerade vetenskapliga studier där resultat från
randomiserade kliniska studier (RCTs) tillmäts särskilt stor trovärdighet. Men
vårdprogramarbetet har också präglats av en intern process som byggts upp
inom BUP i Östergötland med huvudförfattare, referenspersoner och
remissbehandling av texter. Frågorna avser de kriterier som har styrt arbetet, den
process som använts inklusive den lokala förankringen.

4.2.1 Relevanta kriterier vid utvecklingen av program
Flera av de intervjuade säger sig känna till för lite av arbetet kring
vårdprogrammen för att kunna uttala sig om de kriterier som påverkat
utvecklingsarbetet, men bland dem som vill uttala sig är alla i grunden positiva.
De accepterar uppställningen av programmen med anknytningen till diagnoser.
En psykolog säger så här om innehållet:
”Ja alltså, jag tycker att dom är väldigt ambitiösa och när jag har tittat i dom så
har jag tänkt att det är ju nästan så man kan använda dom i utbildning, alltså
dom känns väldigt heltäckande och ambitiösa tycker jag för dom täcker in i stort
sett allt.” (Psykolog)
En annan psykolog menar:
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”Ibland kan jag tycka att dom känns lite för...det blir så övergripande så att det
säger inte så där jättemycket. Det blir ...mest ord liksom och väldigt
övergripande.” (Psykolog)
Bland läkarna finns spridda synpunkter om att programmen innehåller för lite
om behandlingar. Flera intervjuade framhåller dock att programmen är mycket
ambitiösa, men inte alltid helt verklighetsanknutna. De utgår i så hög grad från
forskning, men de behandlar inte den faktiska och komplicerade verkligheten
där man inte finner rena diagnoser, utan patienternas problem är mer komplexa.
Två former av kritik framförs. För det första, att programmen trots att
ambitionsnivån varit så hög inte ger något tydligt stöd för hur prioritering av
patienter ska genomföras (prioritering p.g.a. resursbrist framhålls som en realitet
av många). För det andra, framförs att vissa åtgärder som nämns i programmen
ligger på en nivå som inte praktiskt kan genomföras i den nuvarande
organisationen.
En psykolog menar apropå ambitionsnivån i programmen:
”Man måste skriva ner och skriva om lite grann utifrån vad som är rimligt att
göra.” (Psykolog)

4.2.2 Synen på utvecklingsprocessen
Det är det tydligt att det bland intervjupersonerna finns dels de som aldrig har
känt sig involverade i processen och som därmed har svårt att lämna synpunkter,
och dels de som har följt processen – närmast processen finns de som haft
uppdrag som referenspersoner. En återkommande uppfattning bland dem som
säger sig känna till processen är att de upplevde den som intensiv under en
period som ligger ett antal år tillbaka i tiden, men att den nu är mindre
framträdande eller rent av har avstannat.
”Jag tyckte det var väldigt demokratiska arbetsformer och alla företrädare i
Östergötland från olika enheter var ju representerade så det är väldigt
tilltalande.” (Läkare)
Flera intervjupersoner påpekar att de tycker att arbetet med vårdprogram kunde
ha satt större avtryck i organisationen. De som har varit referenspersoner har
varit engagerade, ibland över en lång period, men har ibland haft svårt att hålla
engagemanget uppe så att de kunnat bidra i tillräcklig utsträckning. Flera av de
intervjuade nämner att vårdprogramarbetet gjort att det i länet finns väl pålästa
personer i organisationen, men att denna resurs inte har använts i tillräcklig grad.
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Man saknar systematik i återkopplingen till teamen. Denna uppfattning är inte
att hänföra till någon viss yrkesgrupp. En psykolog förklarar:
”Det är rena slumpen att jag råkar ha flera kollegor i mitt team som skrivit
vårdprogram och som är i min närhet _ _ _. Då kom jag ju nära den processen
men det är mera slumpen. Så förankringsarbetet, det här med referensgrupper,
referenspersoner som skulle gå tillbaka till sina team, och det här är inne just
nu och har ni några synpunkter, det lyser med sin frånvaro uppfattar jag det
som.” (Psykolog)
Några av de intervjuade antyder att arbetet har blivit färgat av vem som varit
huvudförfattare. Att andra inriktningar än de som omfattas av huvudförfattaren
har blivit bispår i redovisningen. En kurator resonerar kring detta:
”Alltså _ _ _ vilken riktning man säger att den författaren tillhör så tenderar det
ju att bli så att den personens inriktning blir det som liksom blir huvudspåret då.
Sedan är det ju vettigt detta alltså att man har haft referenspersoner och
bemödat sig om att få med olika inriktningar.” (Kurator)

4.2.3 Betydelsen av lokal utveckling
Intervjuerna visar på en stor variation i åsikterna om betydelsen av den
regionala/lokala utvecklingen av vårdprogrammen. Skillnaderna i uppfattning
går inte att relatera till yrkesgrupp. En uppfattning är att vårdprogrammen, trots
att de representerar generell kunskap, ändå är skrivna så att de är anpassade till
lokala förhållanden och att detta är önskvärt. En annan uppfattning är att det är
en fördel att programmen har skrivits av personer som är kända i länet eftersom
man då kan kontakta dessa vid behov av fördjupning av kunskaper. En del
intervjuade hävdar att den lokala förankringen ger programmen en högre grad av
legitimitet, något som en produkt från Socialstyrelsen inte skulle ha. Men det
finns också personer som anser att den lokala anknytningen inte alls spelar
någon roll, utan programmen kunde lika gärna vara utvecklande någon annan
stans i landet - det som spelar roll är enbart kvaliteten på produkten och
användbarheten.

4.2.4 Vad saknas vid utveckling av program?
Olika synpunkter på vad som har saknats vid utvecklingen av programmen har
lämnats av intervjupersonerna. Någon önskar att programmen ska ge en större
utblick mot det som förekommer inom barn- och ungdomspsykiatrin i andra
delar av landet eftersom patienterna – främst tonåringar – är väl informerade om
metoder via Internet. Andra intervjuade menar dock att programmen redan idag
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är väl omfattande och inte bör svälla ut för mycket. En uppfattning är att
programmen måste omarbetas mer frekvent eftersom kunskapsutvecklingen går
så snabbt. De som har verkat som referenspersoner efterlyser mer tid och ett
mandat att arbeta med att ta fram mer genomarbetade egna underlag. En annan
uppfattning är att utvecklingsprocessen borde innehålla mer av dialog och
förankring i verksamheten. En kurator framhåller:
”Det måste ju fungera så att man har utvalda representanter eller så, för alla
kan inte vara involverade. …[D]om här representanterna som är involverade i
utvecklingen av vårdprogrammen representerar ju inte sig själva utan de
representerar även den arbetsplats eller mottagning dom kommer ifrån. Så det
är väl viktigt att dom tar med sig kollegornas synpunkter och åsikter också.”
(Kurator)

4.3 Innehållet i vårdprogrammen
I detta avsnitt behandlas innehållet i vårdprogrammen. Intervjupersonerna
ombads att bedöma kvaliteten på innehållet och även lämna sin syn på
betydelsen av den vetenskapliga förankringen.

4.3.1 En bedömning av vårdprogrammens innehåll
Bland läkarna framhålls att vårdprogrammen är gedigna produkter, men några
personer tycker att de är på gränsen till för omfattande, medan andra anser att de
har lagom längd. En intervjuperson anser att programmen kunde vara mer
precisa, de är ju inga riktlinjer med klara anvisningar, men detta återspeglar att
organisationen inte har kommit längre i processen. Uppdateringen omnämns
som ett problem, då det händer väldigt mycket inom området och programmen
har i detta avseende olika aktualitet – men luckor kan också visa att det saknas
forskningsrön. Medan somliga anser att programmen kanske är för omfattande
tycker andra att de inte räcker till för att ge nya medarbetare en ordentlig
introduktion om hur BUP i Östergötland arbetar.
Bland några psykologer finns mycket varierande uppfattningar om innehållet i
vårdprogrammen. Några menar att de är väldigt ambitiösa och bra som
uppslagsverk, där problemet närmast är att försöka leva upp till innehållet.
Andra har uppfattningen att programmen visserligen är bra upplagda men att de
har en slagsida mot sådant som har stöd i evidensbaserade studier, där andra
metoder visserligen omnämns, men programmen visar inte hur man faktiskt
arbetar i Östergötland.
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”Jag är själv psykodynamiker och barn och ungdomsterapeut inom det. Det
arbetar jag med för det är mina instrument men om man går efter
vårdprogrammen så finns ju inte dom med för att det inte har evidens. Alltså det
finns med i en del vårdprogram men inte så mycket så att det kanske ger en bild
av hur man egentligen arbetar inom barn och ungdomspsykiatrin i
Östergötland.” (Psykolog)
En psykolog menar att de kan vara bra som orientering men att de generellt
känns väldigt övergripande, inte alltid tydliga avseende både utredning eller
behandling, utan de blir kataloger över vad som finns, därmed vad som borde
kunna erbjudas i länet.
Bland kuratorerna, särskilt bland de som inte har arbetat så många år inom barnoch ungdomspsykiatrin, uttrycker man sig mycket positivt och uppfattar
dokumenten genomgående som bra att titta i och att ha som underlag för
diskussioner i teamet.

4.3.2 Betydelsen av den vetenskapliga förankringen
Ingen av de intervjuade inom de tre yrkesgrupperna hävdar att vetenskaplig
anknytning är oviktig eller att inte författarna har gjort ansträngningar att söka
efter studier och redovisa dessa. Bland läkarna framhålls genomgående att den
vetenskapliga förankringen måste vara explicit. Detta är en självklarhet och utan
tydliga referenser finns inget förtroende. Man tycker att författarna av
programmen har vinnlagt sig om god vetenskaplig förankring men att
forskningen i vissa fall är begränsad, vilket innebär att de evidensbaserade
programmen inte täcker allt inom barn- och ungdomspsykiatri. Det är inte
säkert, menar en läkare, att man strikt kan ta forskningsresultat rakt av, utan att
det krävs en anpassning till förhållanden i Östergötland.
Inom psykologgruppen finns en spännvidd i åsikter om vilka slutsatser man ska
dra av de vetenskapliga resultat som lyfts fram i vårdprogrammen. Så menar till
exempel en psykolog att programmen säkert är vetenskapligt förankrade men att
detta inte medför att de passar in i det egna arbetet. En annan psykolog däremot
anser att om den forskning som finns samlad i programmen pekar i en viss
riktning kan det krävas förändringar i det egna arbetssättet. Problemet är snarast
att ny kunskap inte automatiskt leder till nya färdigheter, för att göra detta
möjligt krävs t.ex. handledningsinsatser.
”Ja så som evidensen värderas i de flesta vårdprogrammen ligger det nära mina
egna värderingar. _ _ _ [M]en det ökar bara min kunskapsnivå. Det ökar inte
min färdighet att som terapeut verkligen jobba enligt den kunskapen. För till det
behöver man också koppla en handledningsinsats.” (Psykolog)
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Ytterligare en psykolog anser att i avsnittet om utredningar har programmen en
hel del att ge, de innebär en uppdatering av goda metoder, medan det för
behandlingar finns en slagsida som gör dem minde användbara.
”Ja alltså när det gäller behandlingsdelen så kan jag väl tycka att det blir lite
slagsida då. Jag tycker när det gäller utredning och diagnostik så tycker jag att
det är ett bra dokument för man får ju upp det som är aktuellt och det som är så
att säga utredningsmetoder och sådant som man får lite uppdatering på och som
är beprövade och så.” (Psykolog)
Vårdprogrammen framhålls som väl kategoriska, medan det finns erfarenhetsbaserade behandlingsmetoder som måste finnas med i arsenalen. En kurator
sammanfattar sin syn:
”Det är ju också så att man letar efter andra exempel än de som står i
vårdprogrammen därför att det är ju ganska så betonat strikt det som går att
visa i studier och så eller har gått att visa i studier. Det är klart att det finns
andra sätt att jobba också.” (Kurator)

4.4 Vårdprogram och det egna arbetet
I detta avsnitt riktas intresset mot frågan om vårdprogrammen utgör ett stöd i
den egna arbetssituationen. Kan programmen användas för att lösa sådana
problem som uppkommer för den enskilda BUP-medarbetaren vid möte med
patienter? En fråga som anknyter till detta är om innehållet i programmen kan
sägas ligga i linje med den kunskapsbas som man tillägnat sig genom grundutbildningen.

4.4.1 Stöd i det egna arbetet
Några läkare menar att programmen kan vara till hjälp konkret och
handgripligen när det gäller metoder för utredning av patienter – i det fallet kan
programmen tjäna som kunskapsbank och fungera som en ”checklista”. I övrigt
indikerar inte intervjuerna att de spelar någon egentlig roll i vardagen på arbetet.
Man möter ofta komplexa problem som inte beskrivs i programmen, menar en
läkare. I mötet med människor handlar det så mycket om annan kunskap och
erfarenhet som byggs upp över tid. Apropå sådan kunskap noterar en läkare:
”Den blir ju underskattad i vårdprogrammen för den kan man inte dokumentera, men den måste man ha med sig hela tiden.” (Läkare)
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Psykologerna upplever programmens användbarhet ganska olika. En psykolog
påstår uppriktigt:
”Jag använder dom aldrig.” (Psykolog)
Andra psykologer, som betonar att programmen kanske inte ligger helt rätt i
förhållande till den egna inriktningen, menar att de ändå kan ge bra infallsvinklar och idéer för utredningar. De kan ge en uppfattning om olika insatser
kring ett barn med ett speciellt symtom. Men även om programmen ger tips är
de inte alltid tillräckligt konkreta - ger ingen uppfattning om hur man kan
omsätta kunskapen i praktiken.
Programmen är breda och täcker in många aspekter, anser en psykolog. Om man
känner ett tryck att hjälpa patienterna och letar efter något och om det står i
vårdprogrammen kan man utgå från att det är seriöst.
En annan psykolog framhåller beträffande terapiavsnittet att det måste till ett
eget arbete i teamet. Om de ska vara meningsfulla måste programmen stätta
igång en process lokalt.
Sammantaget visar intervjuerna att programmen kan används på olika sätt av
medarbetarna inom BUP i Östergötland.
- De kan ge direkta tips för det egna arbetet, särskilt beträffande utredningar
- De kan användas för att stämma av det egna arbetet
- De kan användas som underlag för externa presentationer och föreläsningar
En kurator som själv är medveten om att programmen har en potential för att
användas i större utsträckning säger:
”Det är korkat att inte använda när en massa gediget arbete är nedlagt.”
(Kurator)
En psykolog reflekterar över varför programmen trots allt spelar en underordnad
roll i arbetet:
”Ja vi är väldiga individualister och vi får lov att vara det också i väldigt stor
utsträckning. Vårdprogrammen däremot säger ju till oss att vi inte får vara
individualister. Det är ingen här som botar folk med torra löv på huvudet, så är
det ju inte, men det betyder ju inte att alla följer exakt det som står i
vårdprogrammen heller. Man följer snarare sin ideologi än evidensen på sin
kammare.” (Psykolog)
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4.4.2 I linje med egen utbildning
Många av de intervjuade har svårt att anknyta till den egna grundutbildningen då
den ligger långt tillbaka i tiden. Andra finner inte denna anknytning särskilt
relevant. Det går av svaren att urskilja tre olika synsätt på frågan om vårdprogram och grundutbildning.
1. Att vårdprogrammen bara täcker en lite del av den kunskapsmassa som man
måste ha med sig för att kunna fungera i yrket. Det är så mycket mera än
utbildning, stor betydelse spelar också erfarenhet.
2. Att det man tillägnat sig och tror på inte finns med i programmen och att detta
är en brist, men att det kommer att bli annorlunda med ny forskning.
3. Att det är ganska ointressant vad som tillägnats genom tidig utbildning, utan
vad som gäller nu är vad som visat sig fungera – vad som är evidensbaserat.
Teoretiska kunskaper måste dock praktiskt förankras i organisationen.

4.5 Vårdprogram i den egna organisationen
Vårdprogrammen ska realiseras i en organisation. BUP i Östergötland som
helhet står bakom programmen, men verksamheten bedrivs inom olika
organisationer (mottagningar, team) runt om i länet. Avsikten med detta avsnitt
är att se hur de intervjuade upplever den organisatoriska anknytningen. På vilket
sätt möjligheten att omsätta innehållet i programmen är avhängigt förhållanden i
den egna organisationen. Däremot är inte avsikten att på något sätt jämföra svar
från olika delar av BUP i Östergötland.

4.5.1 Kan vårdprogrammen realiseras i organisationen?
Uppfattningarna varierar i frågan om innehållet i vårdprogrammen passar ihop
med de förutsättningar som gäller inom den egna organisationen. Flera
intervjupersoner hävdar att vårdprogrammen inte helt kan realiseras i den egna
organisationen, eftersom det inte finns en sådan bredd på kompetensen. Inte ens
de större mottagningarna i länet kan leva upp till allt det som redovisas i programmen.
Ingen hävdar att hela innehållet i programmen kan realiseras rakt av i alla sina
detaljer inom BUP i Östergötland. Det finns inte tillräcklig kompetens för vissa
behandlingsformer, men programmen har gjort att detta har uppmärksammats
och även medfört att behovet av nya kompetenser uppmärksammats. Men det
finns en tröghet, man vill gå samma utbildningar som andra har gått tidigare. I
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en del fall förespråkar vårdprogrammen samarbete med socialtjänst och skola
och då ställs krav också på andra organisationer. En läkare resonerar om
differentierade ambitioner i programmen:
”Möjligen skulle varje vårdprogram ha någon slags nivågruppering: att det här
ska man kolla hos alla, det är ett slags minimum, och så klättrar man uppåt i
ambitionsnivå.” (Läkare)
Ska man verkligen kunna erbjuda allt? Det är bra med många metoder men alla
dom som finns beskrivna passar väl inte in hos oss, menar en psykolog.
”Det blir mera ett papper där man ser vad som kan finnas fast man inte tycker
det är relevant att allt finns här.” (Psykolog)
Om man inte har allt det som nämns i programmen tillgängligt och kan
tillhandahålla det till patienterna, skulle det krävas en annan organisationsmodell, spekulerar en medarbetare. Det borde egentligen ge möjlighet för
patienterna att välja från ett större ”smörgåsbord”. En läkare reser emellertid
frågan om det är klokt att lyfta fram metoder som inte kan tillhandahållas på alla
platser i länet. Vad får det för effekter på patienterna om medarbetarna varken
praktiskt kan eller vill tillhandahålla vissa metoder?
Man ska absolut inte sänka ambitionsnivån, menar en psykolog. Författarna ska
skriva om det som är det bästa just nu. Sedan får detta leda till att en intern
process påbörjas för att förändra så att nya synsätt och metoder kan komma in i
verksamheten.
En kurator anser att man inom den egna organisationen faktiskt klarar det mesta.
Det finns en hög ambition, och även om det inte alltid är möjligt att leva upp till
alla delar i programmen bör man ändå ha dessa som grund. I vissa avseenden får
man tänka lite annorlunda när man är ett litet team, men de är utformade så att
de passar både en stor och en liten enhet.

4.5.2 Stöd för vårdprogrammen i organisationen
Frågan om vårdprogrammen har stöd i den egna organisationen kan uppfattas på
olika sätt – om stödet gäller bland medarbetarna i allmänhet eller i ledningen.
Den allmänna uppfattningen är att ledningen har en positiv inställning till
programmen och lämnar sitt stöd för dessa. Om de används och i så fall hur är
emellertid en annan sak.
Om man med stöd avser att programmen aktivt används som underlag vid
diskussioner och möten inom teamen finns inte många intervjupersoner som
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hävdar att så är fallet. Snarast är det flera bland de intervjuade som menar att
programmen inte är aktiva underlag för diskussioner. Särskilt tydligt blir detta
om man jämför med situationen när processen för att utveckla programmen var
som mest intensiv. Det finns emellertid uppfattningar om att programmen borde
vara föremål för diskussioner och därmed fungera som inslag i en utvecklingsprocess.
”Alltså, jag tror dom är för grunda…det ligger väl lite bakom det här att vi har
pratat om det här, att vi behöver gå igenom dom igen.” (Psykolog)

4.5.3 Vårdprogram och förändringar
Med förändringar avses i detta fall främst organisationsförändringar inom BUP i
Östergötland men också andra förhållanden i samhället som påverkar organisationen. En del medarbetare hävdar att organisationsförändringar egentligen inte
har påverkat möjligheten att realisera vårdprogrammen. När ny kunskap har
kommit in i organisationen genom nya medarbetare har denna förändrats inifrån.
Andra medarbetare pekar på två faktorer som har förändrats och som kan ha
anknytning till utvecklingen och användningen av vårdprogram. För det första,
tillhör BUP numera närsjukvården inom landstinget, tillsammans med
primärvården, vilken kan väcka frågor om vem som ska göra vad. Alla
vårdprogram försöker inte hanterar detta spörsmål. Ett undantag som hänvisas
till är programmet om ADHD1 som är skrivet så att det kan användas också
utanför BUP, inom andra delar av hälso- och sjukvården. Att BUP
organisatoriskt har separerats från barnmedicin skapar nya gränser, påpekar en
annan medarbetare. Konstlade gränser uppstår som inte alls gynnar de arbetssätt
som förs fram i programmen.
Det finns också en önskan om snabbare och effektivare behandlingsmetoder
inom landstinget, anser en medarbetare, vilket kan leda fel om det skulle vara så
att vissa metoder uppfattas som önskvärda eftersom de förväntas ge resultat
snabbare. Verkligheten behöver emellertid inte vara så entydig.
En annan åsikt som framkommer är att ett ökat tryck på resurserna inom BUP
gör att organisationen måste anpassa sig och genomföra prioriteringar. Då kan
det vara bra att ha programmen för att gå tillbaka och se vad som ingår i barnoch ungdomspsykiatri. Vad organisationen ska hålla på med och vad som
eventuellt kan lämnas över till vårdgrannar.

1

Det officiella namnet är Vårdprogram för barn och ungdomar med ADHD och/eller DAMP
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4.6 Implementering av programmen
Detta avsnitt handlar om olika typer av åtgärder inom intervjupersonernas egen
organisation (klinik/mottagning/team) för att stimulera till användning av
programmen. Som tidigare redovisats kan programmen användas på olika sätt,
t.ex. som ett direkt stöd (uppslagsbok) vid patientarbete eller som underlag för
en kunskapsutveckling i organisationen på längre sikt. Frågorna avser
förekomsten av särskilda åtgärder inom den egna organisationen, former av
introduktion och utbildning och initiativ för att påverka den svarandes
kompetens så att denna bättre svarar mot intentionerna i vårdprogrammen.

4.6.1 Uppmuntran till användning av programmen
Intervjuerna ger inga direkta indikationer på att några aktiviteter för att
uppmuntra till användning har förekommit under senare tid. Däremot nämner
flera intervjupersoner att möten förekom när programmen var nya. En psykolog
uttrycker det så här:
”När dom har reviderats och när det kommit ut nya då har vi tittat på dom och
vid något tillfälle har vi gått igenom dom mera samlat och sett hur vi tillämpar
dom här och hur dom finns med i vårt arbete. Det har gjorts fast det är nog ett
eller två år sedan.” (Psykolog)
Den bild som tecknas är att det i stor utsträckning saknas gemensamma
aktiviteter kring programmen och om dessa uppmärksammas beror det mycket
på den enskilda medarbetaren. Det illustreras av följande uttalande från en
kurator:
”Vi har läst dom, tittat igenom dom och sedan har vi haft en punkt på
dagordningen i teamet så att säga_ _ _men till syvende och sist har det hamnat i
hur var och en vill använda det.” (Kurator)

4.6.2 Introduktion av programmen
Flera personer svarar att de inte kan minnas någon form av introduktion alls.
Andra hävdar att de varit med om en introduktion där huvudförfattaren har
medverkat, och det program som nämns och som bitit sig fast i minnet hos de
svarande gäller ångestprogrammet.2 Några läkare noterar att en introduktion där
författare deltagit har varit bra, men sedan har det inte blivit något ytterligare.

2

Vårdprogram för Barn och ungdomar med ångestsyndrom inkl selektiv mutism och ångestrelaterad skolvägran.
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Några av de svarande nämner att man internt inom team har tagit upp
programmen för att diskutera dem. Ibland har det skett som en del i ett
remissförfarande. Några berättar att programmen lyfts fram vid introduktion av
nyanställda och praktikanter.

4.6.3 Initiativ för att påverka kompetensen
Det finns en hög medvetenhet hos medarbetarna inom BUP om att de behöver
utvecklas i sitt yrke och kan behöva kompletterande utbildningar. Men av
intervjuerna att döma finns ingen stark anknytning till vårdprogrammen i valet
av kompletterande utbildning. Det förekommer att medarbetarna med anledning
av innehållet i programmen reflekterar över sin egen kunskapsnivå och hur den
kan höjas. Endast ett fåtal av de intervjuade anger att vårdprogrammen spelar
roll vid valet av kompletterande utbildningar. Detta bygger främst på egna
drivkrafter. En psykolog menar att:
”Nej, inte så att man har tänkt att det ska uppfylla vårdprogrammet tror jag. Nu
får vi ju handledning som kompetens men jag vet inte hur mycket det går hand i
hand med vårdprogrammen. Det är ju mera utifrån ett behov som jag tycker att
jag har.” (Psykolog)
Men det förekommer också mer samlade initiativ vid sidan av individuella
sådana. En kurator ger sin syn på hur man inom teamet resonerar kring behovet
av kompletterande utbildningar:
”Då tänker man inte utifrån vårdprogrammen utan då tänker man: den här
problemgruppen den har vi för lite kunskaper om och vi behöver skaffa mer.”
(Kurator)
Det framgår dock av intervjuerna att det finns exempel i länet där man inom ett
team på ett systematiskt sätt har gått igenom olika diagnosgrupper för att
fastställa hur kunskapsläget ser ut och där har vårdprogrammen funnits med som
referenspunkter. Huruvida detta har resulterat i önskemål om utbildning för att
komplettera kompetens hänger dock slutligen i hög grad på initiativ från de
enskilda medarbetarna och organisationens förutsättningar – patienter som
väntar – påverkar om ambitionerna kan realiseras.

4.6.4 Att uppmuntra till användning
Av de intervjuade är det många som påpekar att vårdprogrammen borde
användas mer aktivt som diskussionsunderlag än vad som är fallet, och det
gäller även bland medarbetare som anser att innehållet i programmen inte
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tillräckligt speglar den bredd som finns och bör finnas i organisationen. Det vore
önskvärt, menar de, att man i den lilla gruppen – teamet - med jämna mellanrum
tittade igenom vårdprogram och utgick från dessa i interna diskussioner.
”Jag tycker att de för vår del har bidragit till en ökad diskussion kring vad vi
gör, och varför och hur det är, vad som är baserat på vetenskap. Det kanske vi
hade kunnat göras ännu mera, men att det har i alla falla bidragit till det på ett
vettigt sätt. _ _ _Det här är ju sådant som ligger mycket i tiden överhuvudtaget,
att det är tryck på det här med evidensbaserad vård och så, och vad som just
hänger ihop med vårdprogrammet och vad som är andra sådana input det är
lite svårt och veta.” (Läkare)
Om vårdprogrammen ska syfta till en mer likvärdig vård måste de in i mer
rutinmässiga diskussioner som ändå i grunden mycket handlar om just det
vårdprogrammen beskriver, menar en psykolog.
”_ _ _ [D]et är en annan sak att sätta sig ner och bestämma att nu ska vi jobba
med dom här dokumenten för sedan så jobbar vi ändå med dom här frågorna
när vi sitter och diskuterar patienter. När vi har patientdragningar eller
handledningar så diskuterar vi olika aspekter och synpunkter, så att det sker ju
ändå, men vi har inte gjort det specifikt utifrån ett vårdprogram som alla har
läst. Jag tror att det skulle kunna hjälpa till och det skulle nog höja
tankeförmågan också. Att analysera och ställa frågor och diskutera vad som
står i vårdprogrammet för det är ju inte vad som står i vårdprogrammen utan
det är idéerna som står där. Olika infallsvinklar, vad beror problem på? Vad
har vi för olika syn på det, för så är det, att vi utgår från olika teorier och
bakgrundsfaktorer och jag tror att det skulle vara en form av vidareutveckling _
_ _ i egen regi som vårdprogrammen skulle kunna hjälpa till med i en sån här
grupp.” (Psykolog)
En kurator reflekterar över frågan om programmen som underlag för
diskussioner:
”Jag tycker liksom att alla som jobbar inom alla områden här ska ju känna till
att dom finns och ha möjlighet att på det sättet läsa dom och diskutera dom och
ta ställning till vad man tycker. Det tycker jag är en viktig del, utifrån att dom
finns, och är officiella och så någon slags övergripande antagna program och
sedan står dom för en bas i kunnandet kring våra barn och grupper.” (Kurator)
Flera personer inom olika yrkesgrupper anser att introduktionen av programmen
skulle kunna ha gjorts bättre. De framhåller värdet av ordentliga introduktioner,
även efter uppdateringar av programmen. Apropå introduktion säger en kurator
så här:
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”Det skulle jag kanske kunna tänka, tycka att jag kanske skulle ha haft lite
bättre introduktion i dom här programmen än vad jag har fått. Det är mer, dom
här har vi, varsågod och läs.” (Kurator)

4.7 Vilken nytta genererar programmen?
I detta avsnitt redovisas intervjupersonernas inställning till frågan om nyttan
med de hittills publicerade vårdprogrammen. För det första, uppfattningen om
programmen leder till en bättre vård för patienterna. För det andra, om den
svarande bedömer att de insatser som gjorts inom BUP i Östergötland för att
utveckla programmen står i rimlig relation till nyttan med dessa.

4.7.1 Väg till bättre vård för patienterna?
Några av de intervjuade framhåller att programmen tvingar barn- och
ungdomspsykiatrin att se över sin verksamhet i riktning mot en samsyn och
därmed en mer rättvis behandling. Den processen är viktig, menar flera
medarbetare. Programmen har en del brister och innehållet må vara svårt att
förverkliga men det är ändå bra att ha innehållet som en övergripande målsättning.
”Det ger en grund och ett gemensamt språk att prata om det här. Vilka patienter
ska vi prioritera? Det är en ständig fråga.” (Psykolog)
Programmen kan spela en roll som katalysator för kunskapsutveckling, och även
om den processen ibland är svår att hålla levande, så är det ändå en process som
behövs för att väcka intresse bland medarbetarna och lust att skaffa sig mer
kunskap.
”Jag tycker att det är en hjälp att samla ihop information. Inte tappa bort
viktiga saker som man kanske annars gör om man bara ostrukturerat griper sig
an någonting”. (Läkare)
En läkare framhåller att det är viktigt med vårdprogram idag, men att en nackdel
är att de i så hög grad är utvecklade enbart för personalen inom BUP. Med den
mängd problem som finns i samhället idag kan inte BUP hantera allt, utan en del
ansvar faller på vårdgrannar. Det är viktigt att programmen också tar hänsyn till
denna verklighet. Dessutom är programmen inte utvecklade för patienter och
anhöriga, men det kunde vara rimligt att dessa fanns i åtanke.
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”Om jag skulle önska så skulle man skriva andra dokument som man kunde ge
patienten och något som man kunde ge till primärvården och så och som bygger
på det här vårdprogrammet som vi ska jobba med.” (Läkare)
Flera av de intervjuade menar att det är önskvärt med en övergripande,
gemensam målsättning för BUP, och att det är bra att brukarna/klienterna/patienterna kan se vad som kan erbjudas Men det finns en del
tveksamheter mot inslag av styrande ambitioner i programmen. En psykolog
framhåller:
”Sedan är jag emot det här att man ska liksom styra för mycket och att det … är
ett sätt som gäller eller att styra upp precis i ett spår, för jag tror att man kan nå
samma mål på olika sätt. Det är bra om det finns en bredd och en flexibilitet. Då
tror jag att vi möter våra patienter bäst faktiskt.” (Psykolog)
En annan psykolog menar att programmen kanske inte alls är avgörande för
patientarbetet:
”[O]m man ska tro på en forskning som visar att den viktigaste faktorn för
framgång är relationen mellan klient och terapeut, då spelar det ingen roll vilka
vårdprogram man har, för då är ju relationen den bärande delen i processen.”
(Psykolog)
Flera medarbetare är inne på att patienterna har rätt att kräva en likvärdig och
rättvis vård men då krävs mycket mera än bara ett dokument. De ser
programmen som en del i en mer omfattande process som inte organisationen
orkar med fullt ut. Andra medarbetare anser att programmen spelar en roll i att
förbättra vården bara genom egen läsning och reflektion, som en kurator
uttrycker det:
”Eftersom jag har läst dom här och tagit del av dom här vårdprogrammen så
innebär det i sin tur att jag är bättre rustad att möta patienten och på det sättet
så tänker jag väl att det kommer till nytta.” (Kurator)

4.7.2 Resursinsatser i förhållande till nytta
Många av de intervjuade har svårt att värdera nyttan i relation till de resurser
som BUP har satsat på att utveckla programmen. Framför allt därför att de är
osäkra på hur mycket tid som har lagts ned på arbetet med vårdprogrammen.
Några intervjupersoner svarar obetingat ja på frågan om programmen kan
motiveras utifrån nytta, medan andra avstår för att de har svårt att bedöma
värdet.
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Flera intervjupersoner menar att det måste få kosta att utveckla programmen,
men att det arbete som har satts igång då också måste leda till mera än vad som
faktiskt har kommit ut hittills. Programmen måste användas mer aktivt om
resursinsatsen ska vara motiverad. Som det är idag kan vissa team ha nytta av
den kunskap som personer byggde upp under arbetet med vårdprogrammen,
men det kommer inte alla i länet till del.
”Att de inte bara blir bokstäver och siffror, att man håller igång processen, att
de kan ligga till grund för seminarier.” (Psykolog)
”Ja, jag tror att en sådan har organisation som bygger på att ständigt skaffa ny
kunskap, ny erfarenhet att dom behöver ha sådana här processer igång så jag
tycker att det behöver finnas ett sånt arbete.” (Kurator)
En psykolog ställer sig tveksam till att utveckla program om det tar bort för
mycket tid från patientarbetet:
”Men det är viktigt att mycket tid läggs på patientarbete så om det är så att det
har tagit väldigt mycket tid från patientarbete då är det verkligen en relevant
fråga hur mycket tid man ska lägga ner på annat.” (Psykolog)
Flera intervjupersoner från olika yrkesgrupper frågar sig om allt det arbete som
lagts ned måste göras lokalt från början. En process kan ju utgå från kunskaper
som andra tagit fram i andra delar av landet. Det framstår som svårt att göra om
det arbete som utförts i länet, och fortsättningsvis krävs mer av nationellt
samarbete, så att det blir möjligt att dra nytta av vad andra gör. Ett sådant
samarbete skulle också kunna utgöra en ingång för nya tankar och nya personer i
organisationen, och vara ett sätt att skapa kontakter och nya nätverk.
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5. SLUTSATSER
Intervjuerna visar att det finns många uppfattningar om vårdprogrammen bland
medarbetarna inom BUP i Östergötland. Bland de intervjuade finns en
betydande spännvidd i inställningen till programmen, alltifrån uppfattningen att
de stakar ut den väg organisationen bör anträda till åsikten att de inte är särskilt
väsentlig alls då de bara täcker in en del av dagens barn- och ungdomspsykiatri.
Intervjustudien nyanserar resultaten från de tidigare enkätstudierna (Garpenby
och Larsson 1999, Garpenby, Götherström och Larsson 2003), genom att visa
hur personalen förhåller sig till vårdprogrammen, men också till kunskapsutveckling i stort.
De åsikter som intervjupersonerna ger uttryck för visar att programmen kan
uppfattas på olika sätt. En fråga som väcks gäller om programmen ska uppfattas
rent instrumentellt, som ett dokument som varje medarbetare bör använda
kontinuerligt eller om de har varit och fortsättningsvis ska vara inslag i en
mycket större process för kunskapsutveckling i organisationen. Ser man på
programmen rent instrumentellt uppdagas en del problem. De används inte
dagligdags - inte heller bland de medarbetare som ansluter sig helhjärtat till
arbetsformen och känner samhörighet med innehållet. Det framgår dock av
intervjuerna att medarbetare i skilda yrkesgrupper använder dem för individuell
läsning – inte dagligdags – men för att kontrollera att de inte negligerat något
moment i mötet med patienter eller för att få nya idéer. Många av de intervjuade,
oavsett om de finner innehållet helt relevant för dem personligen, betonar dock
att arbetet med programmen ska uppfattas som en del i en process för
kunskapssökande, som är viktig att hålla levande i en professionell organisation.
Utvecklingen av programmen engagerade många medarbetare och medförde i
sig att ny kunskap tillfördes organisationen. Genom att programmen finns
tillgängliga och - tillsammans med andra underlag – kan tjäna som material i en
nödvändig diskussion inom organisationen fyller de en viktig roll. Problemet
som många av de intervjuade pekar på har dock varit att organisationen inte
riktigt har orkat med att ta tillvara potentialen i utvecklingsarbetet och i de
befintliga programmen. Även om det finns medarbetare som inte känner någon
stark anknytning till innehållet i programmen är det knappast så att de ligger
glömda i en låda. De används dock inte på det sätt som många medarbetare
önskar.
En annan fråga som intervjusvaren aktualiserar gäller hur dokumenten ska
byggas upp – ytterst gäller frågan vad de egentligen ska vara. Har de ambitionen
att visa ”forskningsfronten” såsom den framträder i studier rangordnade efter
den evidensbaserade medicinens koncept, eller ska dokumenten ta sin
utgångspunkt i verksamheten – hur barn- och ungdomspsykiatrin faktiskt
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bedrivs av medarbetare i dag. I det senare fallet blir dokumenten snarast ett
inslag i ”kontinuerligt förbättringsarbete”. Det framgår av intervjuerna att en del
medarbetare hyser betänkligheter om det strikta sättet att samla kunskap som
EBM-konceptet föreskriver – där viss kunskap inte kvalificerar sig. Många av de
intervjuade vill ha en bredd i verksamheten, med olika inriktningar, och de
betonar också den roll erfarenhetsbaserad kunskap spelar i arbetet. Om man går
på den strikt evidensbaserade linjen finns dock indikationer på att dokumenten
inte anses helt och fullt kunna leva upp till kraven - trots höga ambitioner kan de
inte p.g.a. den snabba kunskapsutvecklingen täcka in de senaste rönen. Å andra
sidan, hävdar en del medarbetare, tar de inte i tillräcklig grad hänsyn till hur man
de facto arbetar i länet, eller borde arbeta, därför att en del metoder och
arbetssätt inte kvalificerar sig. Samarbetet med andra organisationer, en
nödvändig del för barn- och ungdomspsykiatrin, kommer inte med i tillräcklig
grad.
Hur långt ska man gå i ambitionen? En del av de intervjuade tycker att
vårdprogrammen är för omfattande, att det räcker med att hänvisa till källor för
fördjupning. Andra röster talar för att programmen ska kunna vara till hjälp
också för patienter att välja behandlingar och för vårdgrannar som samverkar
med BUP. I så fall kanske dokumenten måste klyvas upp i olika delar med olika
ambitioner.3
Flera av de intervjuade uttalar sig mot tanken att programmen ska spela en roll
för att likrikta verksamheten. De ser det som en styrka att ha olika perspektiv
och kompetenser i verksamheten. Men samtidigt är många av de intervjuade
inne på att verksamheten självklart måste kvalitetssäkras för patienternas
vidkommande. De måste kunna erbjudas en likvärdig vård. Eftersom de problem
som patienterna bär på är så varierade och ibland sammansatta, behöver inte god
och likvärdig vård innebära att alla ska arbeta på samma sätt, med samma
metoder. En medarbetare som citeras i resultatdelen, noterar med hänvisning till
vårdprogrammen: ”Det är klart att det finns andra sätt att jobba också.” Den
möjligheten finns även fortsättningsvis i organisationen.4 En annan medarbetare,
som också citeras, pekar dock på relationen mellan personlig övertygelse och
synen på evidens. ”Vårdprogrammen däremot säger ju till oss att vi inte får vara
individualister.” Kärnfrågan blir i så fall inte om olika metoder ska finnas
parallellt (detta är självklart i någon mening) utan hur sammansättningen ska
3

En insikt som också funnits hos Socialstyrelsen vid utvecklingen av s.k. Nationella riktlinjer, där man från tid
till annan gjort försök med olika versioner för profession, politiker och patienter. Men detta kräver mycket av
utvecklingsprocessen.
4
Lagstiftningen som reglerar yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område anger inte hur avvägningen
mellan olika kunskaper ska se ut i det enskilda fallet (vilket vore en omöjlighet). ”Den som tillhör hälso- och
sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En
patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt
som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt.” SFS
1998:531, kap 2, §1.
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avgöras – individuellt eller i organisationen tillsammans. Noteras bör att många
medarbetare talar om behovet av en kollektiv process, men utan inslag av
tvingande beslut.
En fråga som framkommer är i vilken grad patienterna själva ska kunna välja sin
behandling och vilken roll vårdprogrammen då kan spela. Är de till enbart för
personalen eller ska de kunna användas av patienter och anhöriga för att
efterfråga vård?5
Avsikten med intervjustudien är inte att på något sätt fånga skillnader mellan
olika delar av BUP i Östergötland. Av intervjuerna framgår dock att
mottagningar och team i länet kan fungera olika med avseende på om och hur
vårdprogrammen används som utgångspunkt för diskussioner. Det finns dock
mycket som förenar, framför allt att det hänger mycket på de enskilda
medarbetarna huruvida programmen leder till en kunskapsbildningsprocess.
Detta är i och för sig inget märkligt – det är snarast typiskt för en organisation
där verksamheten bygger på egenansvar hos professioner. Frågan gäller snarast
avvägningen mellan egenansvar och gemensamma aktiviteter, och hur vårdprogrammen kommer in i detta.

5

Hälso- och sjukvårdslagen ger patienterna rätt till val: ”När det finns flera behandlingsalternativ som står i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det
alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget skall ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn
till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.” SFS
1982:763, §3a.
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6. DISKUSSION
Hälso- och sjukvården är i hög grad en kunskapsorganisation, men också en
professionell organisation. Utmärkande för en professionell organisation – dit
hälso- och sjukvården kan räknas – är att de verksamma (i större eller mindre
utsträckning) förväntas ta ett eget ansvar för fortbildning och måste i praktiken
vara inställda på ett livslångt lärande (en grundläggande formell utbildning
måste fortlöpande kompletteras med både formell och informell kunskapsinhämtning) (Garpenby och Carlsson 1999). Sedan ganska lång tid tillbaka är
dock hälso- och sjukvården ett lagarbete och olika yrkesgrupper förutsätts kunna
bidra med sin kompetens i olika kombinationer. Barn- och ungdomspsykiatrin
som den bedrivs idag är i stor utsträckning en kombination av olika kompetenser
där olika professioner samverkar. Samtidigt har de olika medarbetarna – vilket
intervjuerna också visar – en stor självständighet att under eget ansvar applicera
sina kunskaper i patientarbetet. Hur stor självständigheten bör vara är dock en
öppen fråga. Det är helt klart att tendensen i många länder är att – genom att
uppmuntra utvecklingen av och tillämpandet av EBM-baserade kunskapsdokument – söka påverka variationer i praxis. Inte genom tvingande regler utan
genom att förstärka resurserna för egenkontroll inom professioner och inom
vårdens organisation.
Vårdprogramarbetet inom BUP i Östergötland är ett sätt att försöka ringa in en
gemensam kunskapsbas. Eftersom insamlingen av underlaget till programmen
följer vissa kriterier, där vetenskapliga studier med viss design väger särskilt
tungt, kommer inte alla former av kunskaper som används i organisation idag att
uppmärksammas, vilket också många BUP-medarbetare påpekat. Detta problem
är knappast unikt för BUP utan visar sig i mindre eller högre grad i alla delar av
hälso- och sjukvården när underlag som följer den evidensbaserade traditionen
utvecklas (vissa färdigheter, kunskaper och erfarenheter som alla verksamma i
vården är väl medvetna om) kommer inte att inkluderas.
Kunskapssammanställningar i form av vårdprogram och kliniska riktlinjer börjar
bli vanliga inom hälso- och sjukvården. Det finns två idealmodeller för hur de
verksamma i vården ska kunna tillgodogöra sig sådana dokument (Garpenby och
Carlsson 1999). En ”linjär” modell som bygger på antaganden om att hinder kan
förekomma i den lokala miljön som måste forceras innan informationen når
fram till mottagaren. Företrädarna för denna modell vill motverka en passiv
informationsspridning och förespråkar istället en aktiv strategi för
implementering, som innebär att den specifika informationen skall understödjas
av ett antal åtgärder, främst utbildningsinsatser. Som en reaktion på svagheter i
den linjära modellen – t.ex. att bakgrundsfaktorer både avseende informationen
och den mottagande miljön inte beaktas i tillräckligt hög grad – har mera
komplexa modeller för implementering av information i hälso- och sjukvården
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presenterats. De bygger på antagandet att framgångsrik implementering är
beroende av ett flertal faktorer, vilka är relaterade till såväl informationen, den
mottagande miljön som särskilda aktiviteter/stöd i den lokala miljön i anslutning
till överförandet av information (för att t.ex. förändra attityder och beteenden).
Bland faktorer relaterade till informationen återfinns t.ex. styrkan i evidensen
(om denna grundas på lösryckta beskrivningar av enstaka patientfall eller
randomiserade studier, och systematiska sammanställningar) och graden av
konsensus bland inflytelserika experter. Miljöfaktorer avser t.ex. huruvida den
mottagande organisationen har inslag av kontinuerlig utbildning, ett tydligt
ledarskap och ett medvetet kvalitetsarbete. Det är mera oklart vad som avses
med aktiviteter/stöd (”facilitation”), men grundtanken är att en lokal
organisation kan ha bättre eller sämre förutsättningar att reagera på information,
vilka kan påverkas genom särskilda insatser. Den komplexa modellens styrka är
att den betonar förutsättningarna hos den mottagande organisationen – det räcker
inte med att överföra information. Det innebär också att den som vill påverka
måste ägna uppmärksamhet åt förhållanden hos mottagaren. Det kan t.o.m.
innebära att dessa förhållanden först måste bearbetas (t.ex. genom indirekt
verkande åtgärder) innan det finns anledning att överföra information.
Det kan vara intressant att anknyta uppfattningarna hos BUP-medarbetarna till
dessa två idealmodeller – den linjära och den komplexa. Visserligen efterlyses
introduktion i anslutning till publiceringen av vårdprogrammen (i enlighet med
den linjära modellen) men den genomgående kommentaren bland de verksamma
inom BUP – oavsett om dessa känner nära samhörighet med innehållet eller ej –
är att programmen borde utgöra en grund för en process för kunskapsutveckling.
De betonar snarast faktorer i organisationen, i enlighet med den mer komplexa
modellen.
Resonemangen hos BUP-medarbetarna pekar snarast i riktning mot den
kontinuerligt lärande organisationen, där ansvaret för kunskapsutvecklingen i
högre grad är gemensamt och inte bara individuellt (Batalden och Stoltz 1993).
Det är vårdprogrammen som underlag för diskussion, omprövning och
förbättring i teamen som efterfrågas.
Några av de intervjuade väcker frågan om vårdprogrammen kan spela en roll
som underlag för patienter att välja bland det som kan erbjudas inom BUP. Ett
problem, vilket framskymtar i intervjuerna, är dock att allt det som avhandlas i
programmen inte de facto kan erbjudas inom någon av mottagningarna i länet.
Hur hanterar man då situationen? En av fördelarna med ett utvecklat
evidensbaserat synsätt inom hälso- och sjukvården har sagts vara möjligheten att
skapa ett bättre informerat val bland patienter (Edwards och Elwyn 2001). Två
invändningar har dock rests mot detta synsätt (Rogers 2002). För det första, att
processen att ställa samman evidens är reserverad för professioner och ett
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självständigt val från patienternas sida skulle kräva att dessa involverades mer i
processen för att utveckla kunskapsunderlag. För det andra, att patienters val
utan restriktioner kan medföra att vårdens resurser styrs till andra ändamål än
vad som är motiverat utifrån ett befolknings- och behovsperspektiv.
Slutligen finns anledning att återknyta till en av de tidigare rapporterna om
introduktionen av vårdprogram inom BUP i Östergötland (Garpenby,
Götherström och Larsson 2003). I denna presenteras data från enkätstudien och
avslutningsvis gjordes vissa antaganden om vilka faktorer som kan påverka
användbarheten för vårdprogram. De faktorer som omnämndes var:
• Professionskaraktäristika (kunskapsgrund, arbetsuppgifter & patientsammansättning)
• Utveckling (deltagande och påverkan i utvecklingsprocessen)
• Karaktäristiska för dokument (vetenskapliga förankring och typ av
kunskap)
• Tidsfaktorn (betydelse för genomslag)
• Organisatoriska faktorer (kultur, introduktion & utbildning)
I det kvantitativa materialet (enkätresultatet) hittades inget samband mellan
deltagande i utvecklingen av vårdprogrammen och uppfattning om användbarhet
för programmen. Intervjuerna tyder snarast på att fokuseringen på individuellt
deltagande i detta sammanhang är felaktig. Det är snarast så – vilket en del
intervjupersoner påpekar – att organisationen lokalt skulle kunna dra nytta av att
någon i närmiljön har deltagit i utvecklingsarbetet – vilket dock inte alltid sker.
Det finns en potential här som inte till fullo kan utnyttjas vilket också beklagas
av intervjupersoner.
Tidsfaktorn lyftes fram i den tidigare rapporten som en tänkbar faktor som
inverkar på användningen av programmen. Ofta visar implementeringsstudier att
det tar mer tid än man förväntar sig att förändra i organisationer. Men det är
knappast så att förutsättningarna för användning hos den enskilde ökar med
tiden –risken är att vårdprogrammen, även om de inte direkt faller i glömska,
riskerar att graderas ned i intresse bland medarbetarna. Intervjustudien visar
istället på betydelsen av att organisationen erbjuder möjlighet att hålla innehållet
i vårdprogrammen vid liv genom diskussioner. Tidsfaktorn verkar genom
organisationens förutsättningar att ge medarbetarna tid att diskutera vårdprogrammen som en del av en större diskussion om kunskapsanvändning inom
barn- och ungdomspsykiatrin.
Andra faktorer som diskuterades i den tidigare rapporten i anslutning till
användbarheten var professionskaraktäristika och karaktäristika i dokumentet
(vårdprogrammet). Det är helt klart att intervjustudien visar att det finns en
37

relation mellan medarbetarens egen kunskapsgrund och den typ av kunskap som
vårdprogrammet representerar, som påverkar uppfattningen om avvändbarhet.
Aggregerade data visade att det finns skillnader mellan yrkesgrupper när det
gäller synen på hur användbara man finner olika vårdprogram. Men det finns
anledning att något modifiera synen på användbarhet. Statistiska analyser
tenderar att förenkla vissa samband, och presentera dem som absoluta (t.ex.
sambandet mellan yrkesgrupp och synen på användbarhet). Så absolut och
kategorisk är inte synen på programmen.
Intervjustudien visar att det inte finns bara en form av användning. Även om
vissa medarbetare kan känna att innehållet i programmen inte hjälper dem i
mötet med patienter (därför att programmen har en tyngdpunkt på metoder som
de inte använder) kan de ändå finna vårdprogrammen värdefulla och inte mist
processen att utveckla program. De kan också se att programmen som
kunskapsdokument har en outnyttjad potential för organisationen.
Den samlade undersökningen av introduktionen av vårdprogram inom BUP i
Östergötland illustrerar betydelsen av att kombinera olika metoder för att studera
samma fenomen (Morgan 1998). Aggregerade kvantitativa data ger svar på vissa
frågor, men sambandet mellan två variabler är statistiskt så länge vi inte har en
förklarande mekanism till varför y påverkar x (Hedström och Svedberg 1998).
För att kasta ljus över detta behövs också andra metoder. En intervjubaserad
kvalitativ kompletterande studie kan bidra till ökad förståelse av tidigare
resultat.
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BILAGA 1
Missiv bilaga 1
Bakgrund och genomförande av intervjustudie om vårdprogram inom
barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland
När utvecklingen av vårdprogram blev aktuell i slutet av 1990-talet kontaktades
CMT av BUP i Östergötland om en utvärdering. Landstinget ställde upp med
finansiering och den genomfördes 1999 respektive 2003 då all personal fick
besvara enkäter. Vad vi såg då var bl.a. att det fanns en del skillnader i
uppfattning mellan yrkesgrupper.
För att förstå mer om varför inställningen till vårdprogram varierar väcktes
tanken om en uppföljande intervjuundersökning. Under 2005 tillstyrkte både
verksamhetsledningarna inom BUP och Landstinget detta.
Undersökningen ser enligt följande principer:
• Endast öppenvårdsmottagningarna deltar (inga specialenheter) och denna
gång endast kliniskt arbetande yrkesgrupper (kuratorer, psykologer och
läkare).
• Inga personer i chefsbefattningar deltar och inte heller de som varit
involverade i utvecklingen av vårdprogram.
• För att intervjupersonerna ska ha perspektiv på vårdprogramarbetet ska de
helst varit anställda i minst 5 år. Personer med olika längd på anställning
ska ingå.
• Sammanlagt väljs 2 personer per yrkesgrupp och per 3 länsdelar ut, d.v.s.
18 personer.
Utgångspunkten är att alla länsdelar och yrkesgrupper ska vara representerade.
För att klara detta kan personer med kortare anställningstid än 5 år inkluderas.
Finns flera personer i yrkesgruppen sker lottdragning.
Exakt hur urvalsgrupperna är sammansatta kan jag inte gå in på eftersom det
också finns ett krav på att bevaka intervjupersonernas anonymitet.
I intervjun är frågorna är semistrukturerade, d.v.s. de är uppbyggda kring
fördefinierade teman, men ger intervjupersonen stort utrymme för egna tankar
och åsikter. Frågorna avser följande teman:
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• Generella frågor om användning av kunskap inom ditt yrkesområde.
• Utvecklingen av vårdprogram inom BUP i Östergötland
• Innehållet i vårdprogram
• Hur vårdprogrammen har introducerats
• Användningen av vårdprogram
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