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ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA BEHANDLINGSPLANER VID DEN 
BARNPSYKIATRISKA BEHANDLINGSENHETEN ERICASTIFTELSEN1 

 
 

Cecilia Liotta 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlingsplaner 
används vid en barnpsykiatrisk behandlingsenhet, Ericastiftelsen. 
Tidigare undersökningar om föräldrars upplevelse av kontakten med 
Ericastiftelsen har visat att föräldrar är nöjda men ibland uttrycker att de 
inte förstår grunden till barnets behandling. Behandlingsplaner som 
formuleras tillsammans med föräldrarna infördes för att öka tydligheten 
och föräldrarnas delaktighet. I denna studie gjordes en genomgång av 
behandlingsplaner för att beskriva hur behandlingsplanerna har 
formulerats i ärenden med barn upp till 13 års ålder. Intervjuer med tre 
psykoterapeuter genomfördes för en kvalitativ beskrivning av hur 
psykoterapeuterna uppfattade användningen av behandlingsplaner. 
Resultatet visade att behandlingsplanerna oftast var kortfattade och 
beskrev barnets problematik i form av symtom. Barnen medverkade 
sällan vid utformandet av behandlingsplanen. Behandlingsplanerna 
användes i liten utsträckning senare i behandlingen. Terapeuterna 
uppfattade att syftet med behandlingsplaner var ökad tydlighet. Studien 
indikerar att rutinerna kring behandlingsplaner liksom metoder för att 
fånga upp barns önskemål inför behandling behöver utvecklas.  

 
 
Under min tid som psykologstudent har jag särskilt intresserat mig för behandling av 
barn. Jag gjorde min psykologpraktik vid Ericastiftelsen och valde att ha en barnterapi 
under psykologutbildningens psykoterapimoment. Barnterapin bestod i individuell 
barnbehandling med parallellt föräldraarbete, vilket innebär att barnet träffade mig, 
medan föräldrarna träffade en annan terapeut. Genom arbetet med barnterapi väcktes mitt 
intresse för det spänningsfält som kan uppstå mellan barnterapeuten, barnet, barnets 
föräldrar och föräldraterapeuten. När jag fick möjlighet att skriva uppsats om föräldrars 
upplevelse av kontakten med Ericastiftelsen kändes det viktigt att utforska föräldrarnas 
upplevelser vidare, vilket gjorde att jag intresserade mig för ämnet för denna studie. 
Eftersom jag har en bakgrund som jurist har jag använt mig av mina juridiska kunskaper 
för att göra en rättsutredning till studien. 
 
Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, är psykisk 
ohälsa ett av de största hälsoproblemen för barn och ungdomar i Sverige (SBU, 2010). I 
rapporten framhölls att statistiken var osäker, men att olika undersökningar visade att 
mellan 10 och 25 procent av barnen hade sådana problem att de själva eller deras 
omgivning led av problemen.  
 
Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och 
ska se till att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § andra stycket Föräldrabalken). 
För att barn i behov av psykiatrisk behandling ska kunna få vård krävs att föräldrarna 
                                                
	  
1	  Ett stort tack till min handledare Gunnar Carlberg! Tack också till de psykoterapeuter som så generöst 
delade med sig av sitt arbete med behandlingsplaner.	  
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känner förtroende för vårdgivaren. Barn ingår i ett familjesammanhang och för att barnets 
behandling ska bli så effektiv som möjligt behöver föräldrarna och 
behandlingsinstitutionen ha god kontakt. Föräldrarna behöver förstå vilka svårigheter 
barnet har och hur barnet kan bli hjälpt. 
 
Ericastiftelsen är en länsgemensam enhet som genom vårdavtal med Stockholms läns 
landsting har uppdrag att bedriva psykoterapeutiskt arbete med barn, ungdomar och unga 
vuxna. Ericastiftelsen är också en högskola med såväl utbildning som kliniknära 
forskning inom psykoterapiområdet. Ett led i Ericastiftelsens arbete med att utveckla 
behandlingsverksamheten är att utvärdera behandlingar.  
 
För att Ericastiftelsen ska kunna erbjuda vård av god kvalitet är det viktigt att ta reda på 
hur föräldrar upplever kontakten med Ericastiftelsen. Förbättringsutrymmet är särskilt 
intressant: Vad skulle kunna göras bättre i kontakten med föräldrarna? Under senare år 
har det genomförts en rad undersökningar av hur föräldrar upplever kontakten med 
Ericastiftelsen. Undersökningarna utgörs av uppsatser inom Ericastiftelsens 
psykoterapeututbildning (Klingström, 2006; Vesterlund, 2006), en magisteruppsats vid 
Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet (Berglund Fries, 2004) samt en 
psykologexamensuppsats vid Stockholms universitet (Terselius, 2009). Det finns även en 
rapport från Ericastiftelsen med analys av utvärderingsformulär som fyllts i av patienter 
och deras anhöriga efter avslutad behandling (Jonson, 2010). 
 
Beställare av vård och omsorg genomför regelbundet s.k. brukarundersökningar. Syftet 
med brukarundersökningar är att ur brukares perspektiv följa upp kvaliteten av vården 
(Socialstyrelsen, 2009b). Stockholms läns landsting genomförde en brukarundersökning 
vid Ericastiftelsen år 2007. Undersökningen gjordes av Institutet för kvalitetsindikatorer 
och utformades som en enkät. I undersökningen ingick samtliga patienter vid 
Ericastiftelsen aktuella under en månad år 2007. Det var 32 föräldrar/målsmän som 
svarade på enkäten, 4 män och 27 kvinnor. Svarsfrekvensen var hög, 84 procent av de 
tillfrågade besvarade enkäten. Resultaten av undersökningen var i huvudsak mycket 
positiva. Samtliga föräldrar kände förtroende för behandlaren och 97 procent skulle 
rekommendera andra att söka sig till Ericastiftelsen. När föräldrarna fick värdera den vård 
och behandling de fått svarade 50 procent att vården var utmärkt och 41 procent att 
vården var mycket bra. I samma brukarundersökning framkom dock att 11 procent av 
föräldrarna upplevde att de inte förstått grunderna för barnets behandling (Institutet för 
kvalitetsindikatorer, 2007). Det tycks som om kommunikationen mellan behandlare och 
föräldrar inte fungerat helt tillfredställande.  
 
Individuella behandlingsplaner infördes på initiativ av Stockholms läns landsting, 
beställaren av vården vid Ericastiftelsen och den övriga barn- och ungdomspsykiatriska 
vården i Stockholms län. Beställarens intention var att öka delaktigheten för patienterna 
och deras familjer, att behandlarna ska reflektera över sitt arbete samt att samhällets 
resurser ska användas på bästa sätt. Upprättandet av individuella behandlingsplaner är 
knutet till landstingets finansiering av behandlingsinstitutioner. Enligt Stockholms läns 
landstings vårdavtal med Ericastiftelsen ska minst 80 procent av alla aktuella patienter 
med fler än tre besök ha en individuell behandlingsplan (Stockholms läns landsting, 
2010a; Stockholms läns landsting, 2010b). Om vårdgivaren inte når upp till 80 procent 
kan ett vite om 0,5 procent av bidraget bli aktuellt. 
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Individuella behandlingsplaner infördes vid Ericastiftelsen år 2007 av nämnda skäl samt 
som ett led i att tydliggöra skälen för behandling för barn och deras föräldrar. Efter tre 
möten med barn eller deras föräldrar är behandlare skyldiga att upprätta en individuell 
behandlingsplan för barnet. I behandlingsplanen anges skälen för behandlingen. 
 
Ett sätt att undersöka hur kommunikationen mellan behandlare och föräldrar fungerar är 
att studera de individuella behandlingsplanerna. Behandlingsplanerna finns i två 
exemplar, varav det ena läggs i pappersjournalen och det andra lämnas till patienten eller 
föräldrarna. Vid Ericastiftelsen skriver av tradition behandlarna, men inte föräldrarna, 
under behandlingsplanen. Vid andra barnpsykiatriska mottagningar skrivs 
behandlingsplanen ibland under av ansvariga behandlare och föräldrar. 
 
För att ge en bakgrund till Ericastiftelsens verksamhet som beskrivs i behandlingsplanerna 
följer en kort presentation av psykodynamisk barnterapi och den barnpsykoterapeutiska 
verksamheten vid Ericastiftelsen. Därefter följer en redogörelse för tidigare 
undersökningar av den psykoterapeutiska verksamheten vid Ericastiftelsen samt en 
bakgrund till användningen av behandlingsplaner. 
 
 

Teori 
 
Psykodynamisk barnterapi 
Anna Freud och Melanie Klein utvecklade principer för användande av lek i barnterapi 
och antagandet att leken har en omedveten betydelse. Donald Winnicott vidareutvecklade 
barnterapin genom att beskriva leken som ett mellanområde mellan fantasi och verklighet 
(McConville & Delgado, 2005). Wilfred Bions teorier om härbärgerande, ”containing”, är 
centrala i barnterapi (Anderson, 1992). 
 
Barnpsykoterapi skiljer sig från vuxenterapi. Några viktiga skillnader är att barnet sällan 
själv söker hjälp, att det talade ordet inte har samma centrala roll som i vuxenpsykoterapi 
samt att barnet befinner sig i utveckling (Carlberg, 1999). Att bygga upp en terapeutisk 
allians är extra viktigt i barnterapi eftersom barnets motivation för förändring kan se olika 
ut, barnet har ju själv inte sökt hjälp. Barn uttrycker sig oftare i lek och handlingar än i 
ord, barn symboliserar. Små barn kan inte förväntas ha samma intresse av att reflektera 
över sig själva som större barn. Terapeutens teknik måste därför anpassas till det 
individuella barnets utvecklingsnivå (McConville & Delgado, 2005). 
 
Målet för barnpsykoterapi är ofta att undanröja utvecklingshinder för barnet och hjälpa 
barnet att komma inom en normalutvecklingssfär. I barnterapi bestämmer barnet takten 
och vägen för terapiprocessen. Barnet uppmuntras att uttrycka sig fritt med det 
lekmaterial som finns i terapirummet. När barn får ett psykologiskt utrymme att uttrycka 
sig symboliskt brukar de kunna förmedla sina upplevelser (Cleve, 2011). Terapeuten 
försöker underlätta för barnet att finna uttryck för dess inre värld och hjälper genom 
interventioner barnet att skapa mening och sammanhang. På så sätt kan barnets 
inneboende resurser frigöras och en hindrad utveckling ta fart (Carlberg, 1999).  
 
Terapiprocessen kan delas in i ett antal faser; bedömningsfas, inledningsfas, mellanfas 
och avslutningsfas. I inledningsfasen fastställs de yttre ramarna och den terapeutiska 
alliansen byggs upp. I mellanfasen börjar patienten använda sig av materialet i rummet. 
Det sker en bearbetning av problemområden och terapeuten hjälper barnet att verbalisera 
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känslor. I avslutningsfasen är målet att minska patientens ångest, öka toleransen för 
frustration samt förbättra relationer och barnets förmåga till lust (Blomberg, 2010; 
McConville & Delgado, 2005). 
 
Psykoterapi och föräldraarbete vid Ericastiftelsen – frekvens och längd  
Vid Ericastiftelsen ges barnpsykoterapi huvudsakligen med en frekvens av en gång per 
vecka, i undantagsfall två gånger per vecka. I endast 4 procent av ärendena 2010 gavs 
psykoterapi två gånger per vecka. Längden på terapin varierar mellan ett tiotal gånger upp 
till flera år. Det är sällsynt att psykoterapins längd överstiger två år (Ericastiftelsen, 2010). 
Andra former av behandlingar är korttidsterapi, kristerapi och föräldrakonsultation. 
Korttidspsykoterapi innebär 12 sessioner och ett par uppföljningstillfällen. Kristerapi är 
en form av tidsbestämd korttidsterapi, som vanligen ges 10-12 gånger (Cleve, 2011). 
Föräldrakonsultation ges vanligen tre gånger.  
 
Det finns olika sätt att lägga upp barnterapin och föräldraarbetet. Vissa terapeuter träffar 
både barnet och föräldrarna, tillsammans eller separat. Det finns för- och nackdelar med 
att ha en eller två terapeuter. Ibland bedöms det utifrån barnets problematik vara mindre 
lämpligt att barn och föräldrar delar terapeut. En praktisk fördel med två terapeuter är att 
familjen vid ett och samma besök kan få både föräldrasamtal och barnbehandling. När 
barnet och föräldrarna i stället delar terapeut har föräldrarna direkt kontakt med barnets 
terapeut, vilket en del föräldrar föredrar. 
 
Det är vanligt att föräldrasamtal ges med samma frekvens som barnpsykoterapi, men det 
förekommer även glesare frekvens som varannan vecka. Vid Ericastiftelsen finns en 
gruppinriktad dagbehandlingsverksamhet för barn med kontakt- och 
kommunikationssvårigheter. Dagbehandlingsverksamhen heter Trasten. Barnen på 
Trasten går i dagbehandling och barnpsykoterapi, ibland tillsammans med föräldrarna.  
 
Tidigare undersökningar av den psykoterapeutiska verksamheten vid Ericastiftelsen 
Som nämnts finns det ett antal undersökningar av hur föräldrar upplever kontakten med 
Ericastiftelsen. 
 
En magisteruppsats om förändringar hos föräldrar som gått i samtal parallellt med att 
deras barn fått psykoterapi visade att föräldrarna ibland inte förstod syftet med 
föräldrasamtal (Berglund Fries, 2004). Undersökningen baserades på en mindre 
undersökningsgrupp om fyra föräldrapar. Vidare visade undersökningen att föräldrarna 
ville bli mer delaktiga i behandlingen och samarbeta med barnterapeuten kring sitt barn. 
Några föräldrar ville ha råd om hur de kunde bemöta sitt barn, de saknade att inte få en 
enkel lösning. Flera föräldrar framhöll att det var svårt att få barnets och föräldrarnas tider 
hos terapeuterna att passa in i det övriga livet. 
 
En psykoterapeutexamensuppsats om föräldrars erfarenheter av att gå i samtal när barnet 
går i psykoterapi gav liknande resultat (Vesterlund, 2006). Undersökningen omfattade 17 
barn och deras föräldrar. Föräldrarna tyckte det var svårt med de praktiska arrangemangen 
kring psykoterapin. De hade ibland svårt att förstå behandlingsupplägget med barnterapi 
och parallell föräldrakontakt. Föräldrarna kände inte att föräldrakontakten och barnets 
terapi utgjorde delar av ett gemensamt arbete. Flera föräldrar uttryckte att de hade önskat 
uppföljning med föräldraterapeuten efter avslutad barnterapi. Vidare kände sig en del 
föräldrar utestängda från barnets terapi.  
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Undersökningsfynden står i överensstämmelse med Almstrup och Gregersens slutsatser 
(Almstrup & Gregersen, 2001). Föräldrarna i denna danska undersökning var missnöjda 
med uppdelningen av barn och föräldrar på två terapeuter och föräldrarna upplevde att de 
inte fick information om vad barnet gjorde i terapin. De önskade en större tydlighet i 
föräldrasamtalen och uttryckte en känsla av utestängdhet från barnets terapier, vilket 
ibland väckte funderingar och tvivel kring vad som pågick.   
 
I en annan psykoterapeutexamensuppsats om föräldrars erfarenheter av barnpsykoterapi 
med parallell föräldrakontakt framkom att föräldrarna till övervägande delen var positiva 
till kontakten med Ericastiftelsen (Klingström, 2006). Undersökningen omfattade 15 
familjer. Flera föräldrar beskrev att de blivit mottagna och lyssnade till på ett icke-
fördömande sätt. Den kritik som framfördes av föräldrar bestod i att sommaruppehållet 
vid Ericastiftelsen var för långt samt att en familj önskade även andra terapiformer, främst 
KBT. 
 
På uppdrag av Stockholms läns landsting genomförde Institutet för kvalitetsindikatorer en 
brukarundersökning vid Ericastiftelsen år 2007 (Institutet för kvalitetsindikatorer, 2007). 
Slutsatserna i undersökningen var som nämnts i huvudsak mycket positiva. Alla föräldrar 
kände förtroende för terapeuten och många föräldrar uttryckte djup tacksamhet för den 
hjälp de fått. Flera föräldrar uppskattade att personalen hade en helhetssyn på barnen. 
Kritiken som framfördes bestod i att föräldrarna önskade mer handfasta, konkreta råd om 
hur de skulle bemöta sitt barn. Föräldrarna önskade även mer information i den inledande 
behandlingen och större samarbete mellan föräldraterapeut och barnterapeut. 
 
En intervjuundersökning med föräldrar med barn i korttidsterapi visade att samtliga 
föräldrar tyckte att det kändes meningsfullt med föräldrasamtal samt att de kände sig 
sedda och förstådda (Terselius, 2009). Undersökningen omfattade sex föräldrar. Inga 
föräldrar förstod dock fokus för de egna samtalen. Flera föräldrar uppgav att det var svårt 
att ordna med det praktiska runt barnets behandling och föräldrasamtalen. Några föräldrar 
önskade mer konkreta råd kring hur de kunde bemöta barnet i dess svårigheter.  
 
En sammanställning av patientutvärderingar 2005-2009 visade att föräldrarna ansåg att de 
hade fått ett mycket bra bemötande och att de kände att de hade tagits på allvar (Jonson, 
2010). Föräldrarna uppskattade att ramarna för behandlingen var tydliga och att det fanns 
en kontinuitet i behandlingen. Flera föräldrar värdesatte att tiden till utredning och 
behandling var kort och de uttryckte tacksamhet för den behandling de fått. Några 
föräldrar önskade emellertid större tydlighet kring vad som sker i barnbehandling. 
Slutsatsen i sammanställningen av patientutvärderingarna var att informationen kring 
behandling och begräsningar för behandling skulle kunna förbättras. 
 
Det är tydligt att samma teman återkommer i de olika undersökningarna. Terselius (2009) 
resultat liknade såväl Berglund Fries (2004) liksom Klingströms (2006) och Vesterlunds 
(2006) slutsatser. En analys av tidigare undersökningar med fokus på 
förbättringsutrymmet visar att det främsta temat i materialet handlar om information. 
Föräldrarna har ibland svårt att förstå syfte eller fokus för föräldrasamtalen och en del 
föräldrar upplever att det är dålig insyn i barnterapin. 
 
 
 
 



 6 

Användningen av behandlingsplaner 
 
Patientjournaler i lagstiftningen – en rättsutredning.  

Ett sätt att undersöka syftet med behandlingsplaner är att studera lagstiftningen och dess 
förarbeten på området. I lagstiftningen beskrivs syftet med patientjournaler. 
Behandlingsplanen som sådan regleras inte i lag, eftersom lagstiftningen på området är av 
mer övergripande karaktär. Den individuella behandlingsplanen eller vårdplanen utgör 
emellertid en del av patientjournalen. Behandlingsplanen innehåller uppgifter som finns i 
patientjournalen. Skyldigheten att föra patientjournal är reglerad i lag, patientdatalagen 
(SFS 2008:355). Patientdatalagen är en ramlag och anger minimikrav för bland annat 
journalföring (prop. 2007/08:126, s. 93). I propositionen framhålls att verksamheten på 
hälso- och sjukvårdens område är för komplex för att man i lag ska kunna reglera 
journalföringen i detalj. Lagstiftningen måste därför kompletteras med bland annat 
föreskrifter om hur journaler ska föras (prop. 2007/08:126, s. 89 f.). Socialstyrelsen har 
utfärdat tvingande föreskrifter om journalföring, SOSFS 2008:14.  
 
I patientdatalagen finns bestämmelser om vårdgivares behandling av personuppgifter i 
hälso- och sjukvården. Enligt 1 kap. 2 § är lagens syfte att informationshantering ska vara 
organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar 
kostnadseffektivitet.  
 
Vid vård av patienter ska det föras patientjournal, 3 kap. 1 §. I propositionen anges att det 
grundläggande syftet med patientjournalen är en god och säker vård av patienten. 
Journalen ska i första hand kunna användas av hälso- och sjukvårdspersonalen som ett 
verktyg för planering, genomförande och uppföljning av vården, (prop. 2007/08:126, s. 
92). En patientjournal är också en informationskälla för patienten, för uppföljning och 
utveckling av verksamheten, för tillsyn och rättsliga krav, för uppgiftsskyldighet enligt lag 
samt för forskning, 3 kap. 2 §. Enligt 3 kap. 6 § ska patientjournalen innehålla de 
uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns 
tillgängliga ska en patientjournal alltid innehålla  
 

1. uppgift om patientens identitet 
2. väsentliga uppgifter till bakgrunden om vården, 
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder 
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder 
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de 

ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om 
möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 

 
De journalhandlingar som upprättas ska vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att 
förstå för patienten, 3 kap. 13 § patientdatalagen. 
 
I Socialstyrelsens föreskrifter (2008) anges att rutiner för dokumentation av 
patientuppgifter ska säkerställa att patientjournalen innehåller uppgifter om vårdplanering, 
3 kap. 7 §. 
 

Socialstyrelsens tillsyn av barn- och ungdomspsykiatrin 2008. 
Under 2008 genomförde Socialstyrelsen en nationell tillsyn av barn- och 
ungdomspsykiatrin, BUP. Målet för tillsynen vara att stärka patientsäkerheten och 
förbättra vårdens kvalitet. Socialstyrelsen besökte 70 barn- och ungdomspsykiatriska 
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enheter och granskade 483 patientjournaler, (Socialstyrelsen, 2009a). Tillsynen visade på 
stora skillnader i vården och på områden med viktiga brister. Socialstyrelsens slutsats var 
att den barn- och ungdomspsykiatriska vården var av så ojämn kvalitet att den inte 
uppfyllde kraven i hälso- och sjukvårdslagen om en god hälsa och vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vidare fann socialstyrelsen stora skillnader i hur långt olika enheter 
kommit med kvalitet och patientsäkerhet. Granskningen av journalerna visade på stora 
brister i dokumentationen. En femtedel av journalerna saknade godtagbar dokumentation. 
Socialstyrelsen framhöll att avsaknad av godtagbar dokumentation utgör en 
patientsäkerhetsrisk och därför är oacceptabelt. Vidare betonade socialstyrelsen att det ska 
vara möjligt att följa hela vårdförloppet i en patientjournal och att information som är 
väsentlig för vården måste dokumenteras.  
 
Resultatet av tillsynen visade att drygt hälften av BUP-enheterna använde vård- eller 
behandlingsplaner. Övriga enheter använde vårdplaner ”ibland”. I två tredjedelar av de 
granskade journalerna fann socialstyrelsen ingen urskiljbar planering någonstans i 
förloppet. Dokumenterad vårdplan fanns i cirka en femtedel av journalerna men hade 
endast följts upp/utvärderats i hälften av ärendena. Socialstyrelsen uttalade att 
patientsäkerheten riskerar att försämras om journalen saknar väsentliga uppgifter för 
vården, t.ex. om vad som planeras för patienten eller viktiga överväganden och 
bedömningar. God dokumentation är en förutsättning för att man ska kunna följa upp och 
utveckla verksamheten, framhöll Socialstyrelsen. Det bör noteras att Socialstyrelsen 
framhöll ”väsentliga” uppgifter. I vissa journaler var det svårt att urskilja väsentlig 
information på grund av den stora textmassan, vilket också bedömdes kunna äventyra 
patientsäkerheten. 
 
Socialstyrelsens slutsats var att de barn- och ungdomspsykiatriska enheterna framför allt 
behövde se över och förbättra arbetet med kvalitet och patientsäkerhet. Insatser som görs 
för patienterna måste kunna följas upp och utvärderas i såväl övergripande som enskilda 
ärenden. Dokumentationen måste också förbättras så att det är möjligt att följa hela 
vårdförloppet. Slutligen framhölls att all information som är väsentlig för vården ska 
dokumenteras.  
 
Behandlingsplaner och behandlingsplanering i litteraturen 
För att finna litteratur om behandlingsplaner gjordes sökningar i databasen PsycInfo. Vid 
sökningarna användes sökorden ”treatment plan” och ”child psychiatry”. 
 

Olika bedömningsmetoder. 
Jellinek och McDermott (2004) framhåller att det finns två metoder för att göra 
bedömningar och ställa diagnos på barn med psykiatrisk problematik. Den ena metoden, 
DSM-IV, är symtombaserad. Den andra metoden använder sig av lek och projektivt 
material. Medan den första metoden är mer kvantitativ och söker exakthet är den andra 
metoden kvalitativ och söker mening. Bägge metoderna har sina fördelar respektive 
nackdelar när de används vid barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning (Jellinek & 
McDermott, 2004). Författarna menar att metoderna inte används integrativt inom barn-
och ungdomspsykiatrin. Om behandlarna använder sig uteslutande av den ena metoden 
riskerar fokus för behandlingen att formuleras för snävt och behandlingsresultatet kan 
begränsas i onödan.  
 
Efter den inledande bedömningen, som bör göras med hjälp av båda metoderna, behöver 
klinikern sammanfatta bedömningens resultat i en vårdplan. Klinikern behöver förstå hur 
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barnet och familjen blivit som de är. Jellinek och McDermott (2004) menar att den 
symtombaserade metoden föredras av många kliniker eftersom metoden anses ge en 
tydligare och mer exakt formulering av behandlingsplaner. Författarna förespråkar 
emellertid användningen av det biopsykosociala perspektivet, utvecklat av George Engel, 
vid bedömning och upprättande av vårdplan.  
 

Det biopsykosociala perspektivet och vårdplaner. 
Det biopsykosociala perspektivet innebär att det finns tre områden att undersöka vid 
bedömning. Dessa är det biologiska, det psykologiska och det sociala området. Det är 
viktigt att undersöka alla områden för att undvika en för begränsad syn på behandling och 
formulering av vårdplan.  
 
Symtombeskrivningar liknas av Jellinek och McDermott vid ord i en ordbok. Liksom 
ordets betydelse skiftar beroende på sammanhang, skiftar symtomets innebörd. 
Förekomsten av ett symtom är inte tillräckligt för att vi ska kunna förstå det 
bakomliggande sammanhanget, känslorna eller beteendet. För att fullt ut förstå patientens 
problematik behöver klinikern undersöka vilka biologiska, psykologiska respektive 
sociala faktorer som kan påverka problematiken.  
 
Biologiska komponenter är ärftlighet, barnets temperament, utveckling (vikt, längd, ålder, 
mognad) och begåvning. De psykologiska komponenterna utgörs av barnets och familjens 
känslomässiga utveckling, personlighetsstilar, huvudsakliga försvar och svagheter samt 
barnets självkänsla. Med sociala komponenter avses hur barnet fungerar i familjen och 
samhället, vilken ekonomisk status barnet har och vilka religiösa och kulturella traditioner 
barnet lever i.  
 
Det sista steget före formulering av barnets problematik är att göra en bedömning av 
vilken svårighet problematiken har. Tonvikten i bedömningen bör läggas på hur barnet 
fungerar i skolan, med vänner och i familjen samt vilket känsloläge barnet har. Även 
riskfaktorer och motståndskraft bör bedömas. Fattigdom, kronisk sjukdom, upprepade 
flyttar och skilsmässa utgör exempel på riskfaktorer medan begåvning, ekonomiska 
resurser och särskilda talanger ökar motståndskraften (Jellinek & McDermott, 2004).  
 
Behandlaren bör enligt Jellinek och McDermott (2004) göra en vid klinisk bedömning i 
form av intervjuer om symtom i vardagslivet och relationer. Familjens psykiatriska 
anamnes bör tas upp, barnet sociala kontext undersökas och en bedömning av barnets och 
familjens samlade riskfaktorer och styrkor göras. Bedömningen utmynnar i formulering 
av en vårdplan med åtgärder på flera områden i barnets liv.  
 
Ett exempel: En 14-årig pojke med depression och självmordstankar, som undviker 
vänner, har dåliga skolresultat och vars föräldrar håller på att skiljas kan med stöd av den 
biopsykosociala modellen få en vårdplan som innehåller antidepressiv medicinering, 
stödterapi, extra hjälp i skolan och en medlare som ska medla i föräldrarnas konflikter. 
 

Olika beskrivningar av behandlingsplanering.  
Det finns olika sätt att beskriva hur behandlingsplanering går till och vilka komponenter 
som bör beaktas. O’Brien och Kolevzon (2010) betonar vikten av att också undersöka 
styrkor och förmågor hos barn som genomgår psykiatrisk bedömning. Vilka faktorer finns 
hos barnet, familjen och omgivningen som kan underlätta normalutveckling hos barnet? 
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Behandlaren behöver fråga föräldrarna vad barnet är bra på eller vad barnet har som gör 
föräldrarna stolta.  
 
Behandlingsplanering görs efter att klinikern har gjort en bedömning och formulering av 
barnets problematik och ställt differentialdiagnos. Formuleringen kan utformas med hjälp 
av den biopsykosociala modellen (O’Brien & Kolevzon, 2010). Klinikern har vid den 
kliniska utredningen funnit ett antal problem som ansätter barnet, familjen och/eller 
samhället samt ett antal förmågor eller styrkor som kan hjälpa till att lindra problemen. 
Problematiken och de tänkta interventionerna behöver nu formuleras på ett sätt som kan 
förstås av familjen såväl som barnet, framhåller författarna.   
 
Behandlingsplanering är en process som sker i flera steg (O’Brien & Kolevzon, 2010). 
Klinikern behöver identifiera: 
 

1. Problemen 
2. Vilka förändringar i problemen som önskas 
3. I vilken ordningsföljd problemen behöver hanteras 
4. De lämpligaste interventionerna för barnet men också för barnets familj 

 
Looney (1984, refererad i O’Brien & Kolevzon, 2010) menar att behandlingsplanering 
sker i huvudsakligen två steg. Först behöver man formulera problematiken på ett 
vardagligt sätt så att den kan förstås av barnet och föräldrarna. Formuleringen ska vara 
utformad för att passa för behandling. Därefter ska man i det andra steget välja de 
behandlingar som är mest verksamma, snabbast, minst inskränkande och mest 
kostnadseffektiva.  
 

Goal-Directed Treatment Planning. 
Ebert har utvecklat en mycket strukturerad form av behandlingsplanering, ”Goal-Directed 
Treatment Planning” (2000, refererad i O’Brien & Kolevzon, 2010). Metoden betonar 
”pivotal foci” (ung. central fokus). ”Pivotal foci” utgörs av externa eller interna faktorer 
som aktiverar, förstärker eller vidmakthåller psykopatologi. Mål är det som klinikern 
önskar uppnå. Ett mål är ett fokus som föregås av ett verb. Till exempel kan fokus vara 
nedstämdhet, som föregås av ett verb, t.ex. lindra nedstämdhet. Det finns många olika 
sorters målsättningar som leder till olika verb, t.ex. stabilisera, underlätta, minska 
intensitet eller frekvens. Därtill kommer målsättningar, ”objectives”, saker som patienten 
kommer att kunna göra vid behandlingens slut. Ebert uttryckte målsättningar i form av 
beteendebeskrivningar, exempelvis barnet kommer klara av att inte slåss eller behärska 
sig.  
 
För varje mål ska klinikern välja ut en terapiform utifrån följande kriterier. 
 

• Bäst empiriskt stöd 
• Tillgängliga resurser: Klinikens möjligheter, tid, kostnad 
• Minst risk 
• Det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet 
• Lämplighet utifrån familjens värderingar 

 
Medan behandlingen pågår följer behandlaren målen och reviderar målen om så behövs. 
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Sammanfattning  
 

• Leken är central i psykodynamisk barnpsykoterapi och tillskrivs en omedveten 
och läkande betydelse. Det är extra viktigt att bygga upp en terapeutisk allians i 
barnterapi eftersom barnet sällan själv söker hjälp. Terapeutens teknik måste 
anpassas till barnets utvecklingsnivå. Barn ges möjlighet att symbolisera fritt i 
terapin. Målet för barnterapi är att undanröja utvecklingshinder för barnet så att 
normalutveckling kan komma till stånd.  

 
• Barnpsykoterapi vid Ericastiftelsen ges huvudsakligen med en frekvens av en 

gång per vecka. Även andra former av behandling förekommer, som 
korttidsterapi, kristerapi och föräldrasamtal. 

 
• Föräldrarna i de tidigare undersökningarna var till övervägande delen mycket 

positiva till kontakten med Ericastiftelsen. En del föräldrar förstod inte skälen till 
barnets behandling eller syftet med föräldrasamtal. Några föräldrar önskade större 
tydlighet kring vad som sker i barnbehandling. 

 
• Behandlingsplaner infördes för att öka delaktigheten för barn och deras familjer, 

för att behandlarna ska reflektera över sitt arbete samt för att samhällets resurser 
ska användas på bästa sätt. 

 
• Patientjournaler regleras i lag och föreskrifter. Behandlingsplaner utgör en del av 

patientjournalen men regleras inte särskilt i lag. Det grundläggande syftet med 
patientjournal är enligt lagstiftningen en god och säker vård av patienten. Enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter ska rutiner för dokumentation säkerställa att 
patientjournaler innehåller uppgifter om vårdplanering. 

 
• Socialstyrelsen gjorde 2008 en tillsyn av barn- och ungdomspsykiatrin. 

Granskningen av journaler visade på stora brister i dokumentationen. 
Socialstyrelsen betonade att patientsäkerheten riskeras om journalen saknar 
väsentliga uppgifter om vad som planeras för patienten.  

 
• Det finns olika bedömningsmetoder för att göra bedömningar och ställa diagnos på 

barn med psykiatrisk problematik. De bedömningsmetoder som beskrivs är den 
symtombaserade DSM-IV, användning av lek och projektivt material samt 
användandet av det biopsykosociala perspektivet. Användandet av det 
biopsykosociala perspektivet innebär att de biologiska, sociala och psykologiska 
områdena undersöks. Efter genomförd psykiatrisk utredning behöver klinikern 
formulera barnets problematik och tänkta interventioner på ett vardagligt sätt som 
kan förstås av familjen och barnet. 

 
Det ovan anförda visar att det finns ett behov av att förtydliga grunderna för behandling 
och behandlingskontrakt. Ett av syftena med behandlingsplaner när de infördes var att öka 
föräldrarnas delaktighet i vården. Nu har drygt tre år med behandlingsplaner förflutit och 
frågor kan ställas kring hur behandlingsplaner används i praktiken. 
 
I denna uppsats används omväxlande uttrycken individuella behandlingsplaner och 
vårdplaner för samma företeelse, eftersom båda termerna förekommer i såväl lagstiftning 
som litteratur.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur individuella behandlingsplaner används vid 
Ericastiftelsen.  
 
Följande frågeställningar formulerades: 
 

• Hur uppfattar psykoterapeuterna syftet med behandlingsplanerna? 
• Hur är de individuella behandlingsplanerna utformade? 
• Hur används de individuella behandlingsplanerna? 
• Vad är psykoterapeuternas syn på eventuella fördelar respektive nackdelar med att 

använda behandlingsplaner? 
 

 
Metod 

 
För att besvara studiens frågeställningar genomfördes den i två steg.  
 

• I det första steget närstuderades 94 behandlingsplaner från åren 2007 – 2010 
avseende barn upp till 13 år som gått i behandling mer än tre gånger. 
Behandlingsplanerna kategoriserades utifrån barnens kön, ålder och problematik. 
Därefter genomfördes en innehållsanalys, där uppgifterna tematiserades. 

 
• I det andra steget intervjuades tre psykoterapeuter vid Ericastiftelsen. Intervjuerna 

var halvstrukturerade och följde en intervjuguide. Intervjufrågorna behandlade hur 
psykoterapeuterna såg på användandet av individuella behandlingsplaner. 
Intervjuerna med psykoterapeuterna analyserades med hjälp av en kvalitativ 
deskriptiv ansats, meningskoncentrering.  

 
I föreliggande uppsats har således kategorisering samt en kvalitativ deskriptiv ansats 
använts. 
 
Genomgång av behandlingsplaner avseende barn vid Ericastiftelsen 2007 – 2010 
 

Undersökningsunderlag. 
Individuella behandlingsplaner infördes vid Ericastiftelsen år 2007. Därför undersöktes 
samtliga 94 individuella behandlingsplaner för barn upp till 13 år som behandlats vid 
Ericastiftelsen under åren 2007 – 2010. Det totala antalet behandlingsplaner för barn och 
ungdomar var cirka 200. 
 

Procedur. 
Datainsamlingen av individuella behandlingsplaner gjordes med hjälp av sekreterare vid 
Ericastiftelsen. Sekreterarna tog fram de berörda individuella behandlingsplanerna och 
avidentifierade samtliga behandlingsplaner från åren 2007 – 2010 vad gäller 
patientuppgifter. I varje behandlingsplan angavs dock behandlarens/behandlarnas namn 
för att underlätta urvalet av terapeuter till intervjuundersökningen.  
 
Behandlingsplanerna gällde såväl barn som ungdomar. Utifrån listor med journalnummer, 
kön och ålder vid anmälan sorterades behandlingsplaner som rörde barn upp till 13 år ut. 
Efter sorteringen kvarstod 94 behandlingsplaner rörande barn 0 – 13 år. 
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Behandlingsplanerna är utformade som ett formulär i form av en A4-sida med ett antal 
rubriker: 
 

• Aktuell problematik 
• Överenskommelse om behandling 
• Planerad uppföljning – när och hur 
• Behandlingsalternativ har diskuterats, besvaras med kryss i ruta Ja/Nej 
• Övrigt 
• Huvudansvarig/a behandlare 

 
Formulärets utformning framgår av bilaga 1. 
 
För att få ett första intryck av behandlingsplanerna lästes de igenom och intrycken 
antecknades. Därefter undersöktes hur patienterna fördelade sig på kön och 
ålderskategorierna 0-6 respektive 7-13 år. Vid Ericastiftelsen redovisas ofta patientdata 
fördelat på dessa ålderskategorier. För enkelhetens skull användes samma kategorier. För 
att hitta lämpliga kategorier för information om t.ex. patienternas problematik och 
överenskommelser om behandling lästes behandlingsplanerna igenom och de 
formuleringar som användes antecknades. Efter detta arbete förelåg cirka 40 kategorier 
för skälen att söka vård och ett tiotal kategorier för behandling. Därefter behövdes ett 
system att ordna huvudkategorier.  
 
När allmänheten söker vård vid Ericastiftelsen per telefon för den som ansvarar för 
telefontiden anteckningar om den sökande. För att underlätta handläggningen används ett 
formulär med olika alternativ som skäl för telefonanmälan. Formuläret delar in skälen till 
att söka vård i ett antal symtomkategorier samt andra förhållanden hos den sökande. De 
olika alternativen är: Inåtgående symtom, Utåtgående symtom, Kroppsliga eller 
psykosomatiska symtom, Yttre påfrestningar, Föräldrastöd samt Övrigt. Mina första 
anteckningar om patienternas problematik visade att problematiken skulle passa för 
indelning i formulärets kategorier. Eftersom psykoterapeuterna är vana att tänka i dessa 
symtomtermer och yttre förhållanden vid dokumentation av vården fanns ett antagande 
om att benämningarna av barnens aktuella problematik skulle kunna delas in i de sex 
kategorierna.  
 
Kategorierna från telefonanmälan samt behandlingsplanernas rubriker användes för att 
kategorisera behandlingsplanerna i ett Excelark. För att beskriva behandlingsplanerna 
användes totalt 19 kategorier. Kategorierna beskriver kön och ålder, skälen till att barnet 
och/eller föräldrarna får behandling och föräldrasamtal, ifall överenskommelse om 
behandling har gjorts, behandlingsform, vem/vilka som behandlas eller får föräldrasamtal, 
om överenskommelsen beskriver behandlingsmål eller fokus, om uppföljning anges, om 
behandlingsalternativ har diskuterats, övrigt samt terapeutens/terapeuternas namn. 
Kategorin med terapeutens/terapeuternas namn behövdes för att möjliggöra ett strategiskt 
urval av intervjupersoner. 
 
Intervjuer med tre psykoterapeuter vid Ericastiftelsen 
 

Undersökningsgrupp. 
Tre psykoterapeuter vid Ericastiftelsen intervjuades kring behandlingsplaner. De var alla 
leg. psykoterapeuter med lång erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri. Två terapeuter 
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var kvinnor och en man. I brevet till terapeuterna beskrevs problemställningen handla om 
hur terapeuterna ser på användningen av behandlingsplaner för barn upp till 13 år. 
Psykoterapeuterna valdes utifrån att de utformar behandlingsplaner på olika sätt. En 
terapeut arbetar med korttidsterapier och beskriver fokus för behandlingen, en annan 
terapeut formulerar sig kortfattat i behandlingsplanerna och den tredje terapeuten anger 
konsekvent mål för behandlingarna. Urvalet av respondenter är därför strategiskt och 
speglar en variation som finns i materialet.  
 

Datainsamling. 
Terapeuterna fick förfrågan om deltagande i intervjuundersökningen per mail. De 
informerades om syftet för uppsatsen och undersökningens upplägg. Tider bokades för 
intervjuerna. Intervjuerna följde en halvstrukturerad intervjuguide och spelades in i digital 
form. Intervjuerna var cirka 45 minuter långa och transkriberades till skriftspråklig form 
för att öka läsbarheten och underlätta analysen av intervjuerna. Utskrifterna av 
intervjuerna var mellan sju och elva sidor långa. Intervjuerna ägde rum i respektive 
terapeuts arbetsrum. 
 

Analys. 
Intervjuguiden behandlade ett antal teman. Dessa teman sammanföll huvudsakligen med 
frågeställningarna för denna uppsats. Redan under intervjun gjordes koncentreringar och 
tolkningar av terapeuternas beskrivningar, vilket rekommenderas av Kvale (1997) som 
förespråkar att analysen av en intervju ska inledas redan under intervjun. Därefter 
inleddes strukturering och analys av intervjuerna. Meningskoncentrering var den metod 
som användes i detta arbete. Meningskoncentrering beskrivs av Kvale som en metod där 
längre uttalanden kondenseras till kortare uttalanden och den väsentliga innebörden av det 
sagda omformuleras i några få ord.  
 
Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att ge en uppfattning om helheten. Därefter 
markerades samtliga relevanta avsnitt, så kallade meningsenheter, och fördes över i 
vänsterspalten i ett Word-dokument med två spalter. När samtliga intervjuer strukturerats 
på detta sätt påbörjades meningskoncentreringen. Beskrivningarna i vänsterspalten, 
meningsenheterna, koncentrerades till kortare utsagor i högerspalten. Därpå analyserades 
varje meningsenhet utifrån hur den svarade på frågeställningarna för denna uppsats. 
Sedan färgmarkerades olika övergripande teman i högerspalterna. De koncentrerade 
utsagorna sammanfördes utifrån övergripande tema i ett nytt dokument med rubriker som 
speglade olika teman, t.ex. ”Barnets medverkan”, ”Syftet med behandlingsplanerna”. 
Rubrikerna var delvis olika mellan utskrifterna beroende på vilka övergripande teman 
som berörts av intervjupersonerna. För resultatredovisningen sammanställdes och 
sammanfattades de koncentrerade utsagorna samt belysande citat valdes ut. 
Tillvägagångssättet beskrivs av Braun och Clarke (2006) som en form av teoretisk 
tematisk analys. Teoretisk tematisk analys karakteriseras av att forskaren är inläst på 
ämnesområdet före datainsamlingen. Metoden tenderar att ge en detaljerad analys av vissa 
aspekter av insamlade data men en mindre fullödig beskrivning av insamlade data i stort.    
 

Etiska överväganden. 
Patientuppgifterna från behandlingsplanerna var avidentifierade när de studerades och de 
togs ur ett register, ett journalsystem. Därmed behövde föräldrarna inte informeras om 
undersökningen och samtycke behövde inte inhämtas, jfr Informationskravet och 
Samtyckeskravet i HSFR:s forskningsetiska principer. 
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Eftersom de individuella behandlingsplanerna utgjorde journalmaterial var det lämpligast 
att bearbetningen av rådata utfördes i Ericastiftelsens lokaler, vilket också skedde, jfr 
Konfidentialitetskravet i HSFR:s forskningsetiska principer. 
 
De psykoterapeuter som intervjuades informerades om undersökningen, att deltagandet 
var frivilligt och att deltagandet kunde avbrytas när de önskade. Terapeuterna 
informerades om att intervjumaterialet skulle avidentifieras så långt möjligt och att 
intervjuerna skulle transkriberas till skriftspråklig form. Intervjupersonerna fick möjlighet 
att ställa frågor såväl före som efter intervjuerna. En terapeut önskade se en utskrift av sin 
intervju och terapeuten gjorde vissa ändringar i utskriften. Vid analysen av intervjuerna 
användes den korrigerade utskriften.  
 
 

Resultat 
 
I följande avsnitt presenteras först resultaten av genomgången av behandlingsplaner vid 
Ericastiftelsen, därefter följer en redogörelse av de intervjuade psykoterapeuternas syn på 
användningen av behandlingsplaner.  
 
Genomgång av behandlingsplaner avseende barn vid Ericastiftelsen 2007 – 2010 
 

Barnens kön och ålder. 
 Könsfördelningen respektive åldersfördelningen för de 94 barnen beskrivs i det följande. 
    
Tabell 1. Patienternas fördelning i kategorierna kön och ålder. Procentsatserna är avrundade. 
 
Kön Andel Antal 0-6 år (andel) Antal 7-13 år (andel) 

Pojkar (n=57) 
Flickor (n=37) 

61% 
39% 

35 (67%) 
17 (33%) 

22 (52%) 
20 (48%) 

 
Av tabell 1 framgår att pojkar är i majoritet bland barnen. Merparten av barnen, 52 
patienter, var i åldern 0-6 år och 42 barn var i åldern 7-13 år. Detta medför att 55 procent 
av barnen var i åldern 0-6 år och 45 procent i åldern 7-13 år. I den yngre ålderskategorin 
0-6 år utgjordes två tredjedelar av pojkar. I åldrarna 7-13 år var könsfördelningen 
jämnare, 52 procent utgjordes av pojkar. 
 

Utformningen av behandlingsplanerna. 
Det första intrycket vid genomläsningen av behandlingsplanerna var att de var kortfattade. 
Behandlingsplanen uttrycktes oftast på maximalt fyra eller fem meningar. Vissa 
behandlingsplaner var mycket kortfattade: 
 

Aktuell problematik: Relationsproblem i familjen.  
Överenskommelse om behandling: Konsultation 3 tillfällen.  
Behandlingsalternativ har diskuterats: Ja. 
 
Aktuell problematik: Ömsesidighet i kommunikation.  
Överenskommelse om behandling: Barnpsykoterapi med parallell föräldrakontakt.  
Planerad uppföljning – när och hur: Kontinuerlig uppföljning.  
Behandlingsalternativ har diskuterats: Ja. 
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Andra behandlingsplaner var mer utförliga: 
 

Aktuell problematik: Blyg, ängslig, kamratsvårigheter.  
Överenskommelse om behandling: Fyra bedömningssamtal, eventuellt inför tidsbegränsad 
psykoterapi.  
Planerad uppföljning – när och hur: Efter bedömningssamtalen samt efter ev. psykoterapi.  
Behandlingsalternativ har diskuterats: Ja.  
Övrigt: Vi har diskuterat behandlingsalternativ, främst KBT och neuropsykiatrisk 
utredning. 

 
I ett fåtal ärenden angavs inte aktuell problematik. En del behandlingsplaner rörde 
barnpsykologiska eller neurologiska utredningar, andra rörde psykoterapi med olika 
inriktning, t.ex. korttidsterapi, kristerapi eller längre barnterapi. Behandling och 
föräldrakontakt gavs till barn eller föräldrar eller barn och föräldrar parallellt alternativt 
tillsammans. Planerad uppföljning angavs av majoriteten av behandlarna, i 74 procent av 
ärendena. Rubriken Övrigt användes i ett tiotal ärenden. Ansvarig behandlare varierade 
mellan en och tre personer. Behandlarna var psykoterapeuter, psykiatrer, PTP-psykologer 
och specialpedagoger vid Ericastiftelsen, studerande vid Ericastiftelsens 
psykoterapeututbildningar samt psykologkandidater från Stockholms universitet. 
Behandlingsplanerna var ofta underskrivna av behandlarna. Underskrifter av föräldrar 
förekom inte.  
 
Nedan följer en analys av behandlingsplanernas innehåll uppdelat på de olika rubrikerna i 
behandlingsplanerna.  
 

Aktuell problematik. 
Barnens aktuella problematik beskrevs ofta som symtom. Några exempel på vanligt 
förekommande sätt att beskriva problemen var Aggressivitet, Inre oro, Relationsproblem, 
Svårt med separationer och Svårt att få kontakt med andra.  
 
De sex kategorierna som användes för att kategorisera skälen för behandling är som 
nämnts: 
 
Inåtgående symtom 
Utåtgående symtom 
Kroppsliga eller psykosomatiska symtom 
Yttre påfrestningar 
Föräldrastöd 
Övrigt 
 
Med inåtgående symtom avses bland annat oro, självmordstankar/försök, 
kontaktsvårigheter, nedstämdhet/depressivitet, självdestruktivitet och tvångsmässighet. 
Med utåtgående symtom avses att barnet är okoncentrerat, bråkigt/trotsigt/får utbrott eller 
är hyperaktivt/rastlöst. Kroppsliga eller psykosomatiska symtom innefattar enkopres, 
enures, ätstörning, somatiskt handikapp/sjukdom och psykosomatiska symtom. Yttre 
påfrestningar avser socioekonomiska svårigheter, förlust av närstående, skolrelaterade 
problem, skilsmässa, relationsproblem i familjen och annat trauma. Föräldrastöd avser när 
föräldern eller föräldrarna i första hand söker stöd i föräldrarollen. Kategorin övrigt 
innefattar t.ex. diagnoser som autismspektrumstörning och posttraumatiskt stressyndrom. 
Andra exempel ur kategorin övrigt är Talsvårigheter och kommunikationsproblem, 
Svårigheter att differentiera känslor, Har svårt med förändringar, Begränsad 
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inlevelseförmåga, Vill inte gå i skolan, Har svårt att gå in i grupper samt Svårighet att 
förhålla sig flexibel. De tre vanligaste skälen för behandling var inåtgående symtom, 
utåtgående symtom och yttre påfrestningar.  
 

 
 
Figur 1. Skälen för behandling fördelat på kategorier (n=149). Skälen för behandling är fler än 
antalet barn eftersom symtomen ofta är mer än ett. Den vertikala axeln beskriver det totala antalet 
symtom. 
 
 
Medan vissa beskrivningar av aktuell problematik var kortfattade ”Nedstämdhet”, 
”Separationssvårigheter”, ”Aggressionsutbrott” var andra beskrivningar av den aktuella 
problematiken mer fylliga: 
 

Oro, ängslighet och upplevda dragningar åt ångest. Svårigheter med separationer. Ilska. 
 

Svårighet att reglera sina känslor. Problem som rör självkänsla, ätbeteende och utseende. 
 

Överenskommelse om behandling.  
Överenskommelse om behandling riktade sig till föräldrarna och angav den behandling 
som erbjöds. I 93 av 94 ärenden angavs överenskommelse om behandling. I ett mindre 
antal ärenden, 9 procent, angavs målen eller fokus för behandlingen. Fokus för behandling 
angavs främst vid korttidsterapi. 
 

Att hjälpa NN med att utveckla bättre samspelsförmåga med andra. Att stanna upp och 
lyssna. 
 
12 ggr korttidsterapi på psykodynamisk grund, fokus: Att leka om känslor. 
 
3 konsultationssamtal för modern kring bemötande och förståelse av sonen. 

 
De behandlingsformer som angavs var barnpsykologisk eller neuropsykologisk utredning, 
(barn)psykoterapi, korttidspsykoterapi, krissamtal, föräldrakonsultation, föräldrasamtal, 
individualpsykoterapi med dagbehandlingsverksamhet, samt barnobservation.  
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I 25 ärenden angavs att det var barnet som behandlades, i 18 ärenden att det var 
föräldrarna som fick stöd. I drygt hälften av ärendena, 51 stycken, fick både barnet och 
föräldrarna hjälp. Detta innebär att både barn och föräldrar fick hjälp i 54 procent av de 
undersökta behandlingsplanerna. När barnet behandlades skedde det i form av 
utredning/bedömning eller psykoterapi i olika former. När föräldrarna fick stöd skedde 
det oftast i form av föräldrasamtal, föräldrakonsultationer eller krissamtal. I de ärenden 
både barn och föräldrar fick hjälp gavs olika former av barnpsykoterapi med parallella 
föräldrasamtal eller psykoterapi för barn där föräldrarna deltar.  
 

Planerad uppföljning. 
Planerad uppföljning beskrevs i 70 av 94 ärenden, dvs. i 74 procent av fallen. I 77 av 
ärendena hade behandlingsalternativ diskuterats, dvs. 82 procent. Frågan om 
behandlingsalternativ besvaras genom ”Ja” eller ”Nej”. 
 

Övrigt. 
Rubriken Övrigt användes i 11 behandlingsplaner, 12 procent av behandlingsplanerna. 
Rubriken användes ofta för information som inte passar in under de andra rubrikerna, t.ex. 
att barnet går på dagbehandlingsverksamhet, att daghemsresurs ska bjudas till samtal eller 
att kopia lämnats till föräldern ett visst datum. 
 
Intervjuer med tre psykoterapeuter vid Ericastiftelsen 
Nedan följer en redovisning av hur syftet med individuella behandlingsplaner uppfattas av 
tre psykoterapeuter vid Ericastiftelsen samt hur psykoterapeuterna använder 
behandlingsplaner. Psykoterapeuternas syn på eventuella fördelar respektive nackdelar 
redovisas också. Samtliga terapeuter benämns i det följande ”hon” för att terapeuternas 
uttalanden inte ska kunna identifieras. 
 

Syftet med individuella behandlingsplaner – tydlighet och transparens. 
Terapeuterna uppfattade att huvudsyftet med behandlingsplanerna är ökad tydlighet. 
Behandlingsplanerna tydliggör grunderna och ramarna för behandlingen för föräldrarna, 
men också för behandlarna. Flera terapeuter framhöll att syftet med behandlingsplaner 
också är att behandlingsarbetet ska kunna granskas, både av samhället och av familjen. 
Arbetsgivare och beställare av vården får genom behandlingsplanerna möjlighet att 
granska den erbjudna vården. 
 

Formulerandet av problematik i vårdplaner. 
Terapeuterna beskrev hur de resonerar med föräldrarna om problematiken så att 
formuleringen blir så patientnära som möjligt. Det fanns skilda uppfattningar om hur 
problematiken skulle beskrivas. En av terapeuterna använde sig gärna av föräldrarnas eller 
barnens ord eftersom hon ansåg att det var deras problemformulering. En annan terapeut 
ansåg att formuleringen bör vara en kortfattad sammanfattning av problematiken, inte 
bara en vardaglig beskrivning av problemen. Hon menade att behandlaren och föräldrarna 
behöver mötas på halva vägen, i uttryck som både är psykiatriska och allmängiltiga, t.ex. 
separationsångest. En annan terapeut varnade för att bara skriva allmänna frågeställningar 
som att arbeta med separationsproblematik. Hon menade att en sådan beskrivning är för 
vag, särskilt ur forskningshänseende. Frågeställningarna behöver vara operationaliserade 
och konkreta. Så här beskrev terapeuten det: 
 

Förhoppningsvis är det vanliga föräldrar, de är inte professionella barnbehandlare, utan de 
är föräldrar till sina barn. De pratar inte ett sådant språk som vi, som föräldrar kanske har 
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läst i olika tidningar, ”han har sådan ångest”. Det kanske inte står sen ”att få hjälp med sin 
ångest”, utan man har översätt det här: Vadå ångest. Vad är ångest för någonting? Att man 
är mer specifik kring vad det är och i vilka sammanhang. Vad vill ni ha hjälp med? 

 
Det måste framgå på vilket sätt man ska arbeta med problematiken och vad målsättningen 
är, menade terapeuten. Hon förespråkade såväl mer allmänna som specifika 
frågeställningar. Vidare menade hon att det är bra att tänka kring vad föräldrarna önskar. 
 

Vem behandlingsplanen skrivs för och barnets medverkan. 
Terapeuterna beskrev att vårdplanen skrivs för barnet, eftersom det är barnet som är 
patient. Det är föräldrarnas önskemål om hjälp som formuleras i behandlingsplanerna, 
framhöll en av terapeuterna.  
 
Terapeuterna uppgav att barnet nästan aldrig är med vid upprättandet av vårdplan.  
Vårdplanen är en överenskommelse mellan föräldrarna och behandlaren. En terapeut 
menade att det finns en slags behandlingsplan med barnet också, men att den inte är 
skriftlig. Två av terapeuterna beskrev att de alltid förklarar för barnet hur de ska arbeta. 
Den tredje terapeuten berättade att hon aldrig benämner för barnet vad de ska arbeta med, 
däremot när de ska ses.  
  
En terapeut framhöll att det är svårt att med mindre barn formulera vad man ska arbeta 
med. Barnet måste kunna reflektera om sig själv för att kunna förstå en formulering. Om 
man frågar barnet om dess önskemål blir det väldigt konkret, menade terapeuten. Det är 
föräldrarnas önskemål om hjälp som tar sig uttryck i behandlingsplanen vilket terapeuten 
fann ojämlikt. Behandlarna behöver finna sätt att få fram vad barnen uppfattar att de 
behöver hjälp med, resonerade terapeuten. 
 

Tidpunkt och tidsåtgång för upprättande av behandlingsplan. 
Terapeuterna beskrev att de upprättar vårdplan efter tre möten med föräldrarna och/eller 
barnet. Själva skrivandet av dokumentet kan gå fort, men terapeuterna betonade att 
formuleringarna grundar sig på en längre tids utredningsarbete.  
 

Jag tänker att behandlingsplanen tar lång tid, det är ett av målen med utredningsdelen. Men 
att skriva ned det tar inte så lång tid. En kvart? Ja. 

 
Vårdplanerna upprättas i närvaro av föräldrarna. En terapeut beskrev att hon i idealfallet 
skriver behandlingsplan även om utredning. 
 

Om målsättningar. 
Två av terapeuterna använde sig inte av målformuleringar i behandlingsplanerna. Den ena 
terapeuten ansåg att det får visa sig vad hon kommer att arbeta med tillsammans med 
föräldrarna. Hon skriver hellre symtom än mål i vårdplanerna eftersom hon tror att det är 
lättare för föräldrarna att förstå symtom, skälen till att de sökte vård. Den andra terapeuten 
ansåg att målsättningar för behandlingen inte hör till vårdplanerna.  
 
Den tredje terapeuten menade tvärtom att det är nödvändigt att beskriva målsättningar. 
Hon menade att den offentligt finansierade vården måste vara relaterad till 
behandlingsmål.  
 

Det är nödvändigt [med målsättningar] skulle jag säga. [ … ] det här som vi bedriver är en 
samhällelig, public service, offentligt betald verksamhet för vård och då måste ju vården 
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vara relaterad till någon sorts behandlingsmål. Behandlingen ska uppnå någonting. Målet är 
väldigt ofta för barn och ungdomar att försöka undanröja utvecklingshinder. Det har skett 
psykiska hinder för den normala utvecklingen och det är de hindren som man på olika sätt 
försöker hjälpa till att undanröja. [ …] Man är specifik kring hur de här hindren ser ut. Jag 
skulle inte skriva en behandlingsplan där det står undanröja eller underlätta hinder för 
normalutveckling.  

 
Terapeuten ansåg att behandlaren ska vara specifik kring hur utvecklingshindren ser ut 
eftersom föräldrarna måste förstå vad man pratar om. Vidare beskrev terapeuten att man 
behöver pröva om behandlingen är funktionell i förhållande till målen. Ibland kan det vara 
bättre att jobba med en annan metod, ansåg hon. 
 

Svårigheten att beskriva behandlingsarbete och föräldraarbete i vårdplaner. 
Flera terapeuter framhöll att det är svårt att skriftligen formulera behandlingsarbetet. En 
terapeut menade att det inte går att beskriva vad föräldrasamtal eller barnterapi ska 
innebära. Ståndpunkten delades av en annan terapeut som menade att 
behandlingsprocessen inte kan beskrivas i vårdplanerna.  
 
Det fanns olika uppfattningar kring att formulera föräldraarbetet i behandlingsplanen.  
En terapeut berättade att hon alltid beskriver föräldraarbetet i vårdplanen. Det är svårt att 
formulera arbetet i föräldrasamtal, menade en annan terapeut. Hon vet vad hon vill jobba 
med och börjar tala om barnet och under arbetets gång brukar fokus skifta till föräldrarna. 
En annan terapeut beskrev att det kan vara känsligt att tala med föräldrarna om vad 
föräldraarbetet ska innebära. Terapeuten menade att det kan finnas skam kring att 
förändras. Det är olika hur mycket man kan tala med föräldrar om föräldraarbete, som att 
förstå sitt barn bättre. Terapeuten framhöll att förändringsarbete är komplext och att det 
ligger en hel värld bakom att förstå sitt barn bättre. Vidare ansåg terapeuten att det behövs 
ökad tydlighet, pedagogisk verksamhet och avgränsningar för föräldraarbete men att det 
inte löser alla problem med att förmedla till föräldrarna vad man ska arbeta med. 
 

Konkret användning och uppföljning av vårdplaner. 
Två av terapeuterna använde sig inte av behandlingsplanen efter själva upprättandet. De 
berättade att de lade vårdplanerna i pappersjournalen, och att de försökte följa planerna. 
Den tredje terapeuten önskade att hon skulle stanna upp oftare och reflektera kring 
ärendena. Hon beskrev hur hon alltid tar fram vårdplanen i slutet av en behandling och 
stämmer av vad som överenskommits tidigare och om terapeuten och familjen arbetat så.  
 
Terapeuterna följde upp vårdplanerna på olika sätt. En terapeut beskrev att hon inte gör 
någon uppföljning av behandlingsplanen. Hon menade att det skulle kännas märkligt att i 
en terapeutisk process utvärdera en pågående terapi. En annan av terapeuterna beskrev att 
hon inte följer upp vårdplanerna om de följs. Däremot utvärderar hon terapier utan 
slutdatum med jämna mellanrum för att avgöra hur länge behandlingen ska pågå. Den 
tredje terapeuten ansåg att vårdplanerna följs upp i för liten utsträckning. Hon berättade 
att hon ofta omformulerar vårdplanen med föräldrarna men att hon glömmer att skriva ned 
det.  
 

Föräldrarnas reaktioner på behandlingsplanerna. 
Flera terapeuter beskrev att vissa föräldrar tycker det är onödigt med en skriftlig vårdplan 
när de redan har pratat om problematiken. När föräldrarna söker hjälp är de ofta i kris. De 
vill då ha hjälp och är inte intresserade av formuläret.  
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När föräldrar söker är de oftast i akut nöd. Man väntar ganska länge innan man söker hjälp. 
Sen har det accelererat eller det har hänt någonting som gör att nu måste vi bara få hjälp. De 
flesta föräldrar är ganska skärrade eller i affekt eller oro på något sätt. Papper känns inte 
som det viktiga. Däremot att träffa en person, veta att nu är vi här, vi kommer att få si och 
så många tider och vi blir lyssnade på, det är det som för de flesta föräldrarna känns mycket 
viktigare än att det finns ett papper. 

 
Det är lättare att tala om en vårdplan i efterhand, menade samma terapeut. En annan 
terapeut framhöll att en del föräldrar tycker det är bra med vårdplaner eftersom de har 
lättare att ta till sig en skriftlig vårdplan. Hon beskrev att det emellertid också finns 
föräldrar som tycker att det är löjligt att behandlingsplanen är så formaliserad.  
 

Psykoterapeuternas syn på fördelar med behandlingsplaner. 
Terapeuterna uppfattade att fördelarna med behandlingsplanerna främst var tydlighet och 
trygghet. Tydligheten kring överenskommelse uppfattades som viktig ur såväl patientens 
som behandlarens synpunkt. En av terapeuterna menade att tydlighet kring ramar och 
struktur skapar trygghet: 
 

Ja, över huvudtaget tycker jag att tydlighet är väldigt viktigt. Att man vet vad man går in i 
för någonting, att vi behöver förmedla det. För att tydlighet och ramar, struktur, det skapar 
ju också en trygghet så det kanske också kan bli en trygghet för personer. Många av dem vi 
möter har varit mycket avvisade i sina dagar, det gäller både barn och föräldrar. Därför är 
det bra att säga att nu träffas vi här, nu gör vi upp det här. Nu får ni de här tiderna och då 
kommer jag att sitta här. Då är jag här. Då ska vi ses. 

 
Terapeuten ansåg också att det är hållande med en skriftlig överenskommelse om 
behandling.  
 
Samtliga terapeuter betonade att det är viktigt med ömsesidigheten i behandlingsplaner. 
En terapeut ansåg att det är viktigt med behandlingsplaner och menade att man skulle 
kunna använda vårdplanerna mer än vad som görs idag.  
 
Det är positivt att behandlingsplanen är en överenskommelse mellan jämlika parter, 
menade en terapeut. Hon uppskattade att det hierarkiska förhållandet mellan patient och 
vårdgivare håller på att suddas ut. Hon tyckte att det var bra för behandlingsutfallet när 
två människor eller system kan mötas på lika villkor. Även om hon ansåg att principen för 
behandlingsplaner är bra tyckte hon att det är överdrivet med pappershanteringen. En 
fördel med skriftlig vårdplan är att föräldrarna kan se den och man kan återkomma till 
den, menade en terapeut. 
 

Psykoterapeuternas syn på nackdelar med behandlingsplaner. 
Terapeuterna ansåg att de negativa aspekterna av behandlingsplaner främst rörde 
tidsåtgång och för snävt formulerade behandlingsplaner. Behandlingsplaner bidrar till den 
allt mer omfattande dokumentationsskyldigheten, menade en terapeut. Hon menade att 
dokumentationen tar tid från behandlingsarbetet och att tidsåtgången därför är ett 
problem. Terapeuten ansåg att nackdelarna med behandlingsplaner överväger.  
 

Alltså, det finns ju fördelar men jag tycker nackdelarna överväger för min del. Det tar tid 
[att upprätta behandlingsplaner] och lite töntfaktor är det ju på det hela. Det är så apart på 
något sätt i vårt samhälle. 
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En av terapeuterna ansåg att en nackdel med behandlingsplaner är om man gör dem för 
begränsade och håller sig till dem. Behandlaren behöver operationalisera mål men också 
följa barnets utveckling. Terapeuten betonade att psykiska symtom är just psykiska 
symtom och att behandlaren behöver ta i beaktande att anledningen till att symtomen 
förekommer kan ha en mängd orsaker. 
 

Att göra för begränsade mål, att vara för operationaliserad, det är helt okej att skriva det, 
men att också följa patienten och dess utveckling, vad det egentligen är den håller på med. 
[…] en öppenhet med att följa barnet är centralt, nackdelen med för begränsade vårdplaner 
är om man inte omprövar dem, att man säger tack, tack, då var det klart. 

 
En annan terapeut ansåg att det inte behöver finnas några nackdelar med 
behandlingsplaner. Hon ansåg emellertid att frågan om behandlingsalternativ har 
diskuterats var otydlig och att den fråntar psykologen expertrollen. Hon menade att enbart 
psykologen är skickad att avgöra frågan om behandlingsalternativ.  
 

Övriga synpunkter på behandlingsplaner. 
En terapeut ansåg att det inte är tillräckligt med behandlingsplaner i form av fysiska 
formulär. När journalerna är elektroniska borde behandlingsplanen också finnas som 
sökbart elektroniskt formulär. Hon menade att formuläret skulle kunna vara tydligare än 
det är nu och att formuläret är väl kortfattat. Målen för behandlingen och arbetssättet, hur 
man ska arbeta med problematiken, bör framgå av behandlingsplanen. Samma terapeut 
ansåg också att det var viktigt att behandlingsplanen är överskådlig för att vara användbar. 
Hon ansåg att den elektroniska journalen är svårsökt vad gäller behandlingsplaner och 
önskade sig en särskild flik för behandlingsplan. 
 
Terapeuten ansåg vidare att man behöver finna sätt att få fram vad barnet uppfattar att hon 
eller han behöver hjälp med. Hon menade att man behöver få med barnets perspektiv i 
behandlingsplanen. Det bör vara möjligt att formalisera också vad barnet har bett om och 
vad behandlaren har förmedlat till barnet om hur man ska jobba och vad målet för 
behandlingen är, menade terapeuten.  
 

Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention, barn har också rättigheter och får uttala sig. 
Så jag tycker absolut att det ska stå både att behandlingsplan är upprättad med föräldrarna 
och datum, vad den innehåller […]. Men också att det står vilket datum man har pratat med 
barnet om det här, vad barnet har sagt och vad man själv sagt. 

 
En annan terapeut ansåg att det kändes märkligt att diskutera behandlingsalternativ med 
föräldrarna. Hon menade att man inför ett osäkerhetsmoment som av föräldrarna kan 
upplevas som ett avvisande. Terapeuten var också tveksam till att lämna ut kopia av 
behandlingsplanen till föräldrarna eftersom hon menade att man inte kan veta vem som 
kommer att läsa vårdplanen.  
 
Den tredje terapeuten betonade att förekomsten av skriftliga vårdplaner är unik för 
psykiatrin.  
 

[Skriftliga behandlingsplaner] förekommer väl inte vad jag vet inom någon annan slags 
sjukvård. Om du får en allvarlig sjukdom och går till läkaren någonstans, inte får du väl en 
skriftlig vårdplan på det, vad jag känner till. Så det är ju också ett försök att bringa ordning i 
någonting som är väldigt komplext med ganska enkla medel. 
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Hon ansåg att tillkomsten av byråkratiska kontrollsystem har gått till överdrift. 
Terapeuten menade att skyldigheten att upprätta behandlingsplaner ska ses i ljuset av den 
kultur som rådde inom barnpsykiatrin på 1980-talet. Då fanns en kultur att strunta i lagar 
och regler och göra som man ville. Det fanns behandlare som struntade i att föra journal. 
Hon menade att klimatet nu har slagit över till att dokumentationen är reglerad i detalj. 
 
Sammanfattning  
Behandlingsplanerna var kortfattade. I majoriteten av ärendena angavs aktuell 
problematik och planerad uppföljning. Barnens aktuella problematik beskrevs ofta som 
symtom. Överenskommelse om behandling angavs i nästan samtliga ärenden och riktade 
sig till föräldrarna. Vanligt förekommande behandlingsformer var barn- eller 
neuropsykologisk utredning, barnpsykoterapi, korttidspsykoterapi, föräldrakonsultation 
samt föräldrasamtal. I ett mindre antal ärenden angavs målen eller fokus för 
behandlingen. Rubriken Övrigt användes i ett tiotal ärenden. Behandlarna var 
psykoterapeuter, psykiatrer, PTP-psykologer och specialpedagoger. Några behandlare var 
studenter vid psykoterapeututbildningen vid Ericastiftelsen respektive 
psykologutbildningen vid Stockholms universitet.  
 
Terapeuterna uppfattade att huvudsyftet med behandlingsplanerna är ökad tydlighet och 
att behandlingsarbetet ska vara möjligt att granska. Det fanns skiftande uppfattningar om 
hur patientens problematik ska formuleras. En terapeut ville använda vardagsnära ord, 
medan en annan terapeut förespråkade några sammanfattande mer specifika ord. 
Behandlingsplanen skrivs för barnet men det är föräldrarnas önskemål om hjälp som 
formuleras i behandlingsplanen. Skrivandet av vårdplan går snabbt men baseras på en 
längre tids arbete. En av terapeuterna ansåg att målsättningar för behandlingsarbetet bör 
uttryckas i vårdplanen. Två terapeuter ansåg att det är svårt att beskriva 
behandlingsarbete. Terapeuterna använde sig i liten utsträckning av vårdplanerna. Det var 
sällsynt att göra skriftliga uppföljningar av vårdplaner. Terapeuterna beskrev att en del 
föräldrar uppskattade vårdplaner, många föräldrar beskrevs dock vara ointresserade av 
formuläret. 
 
Fördelarna med behandlingsplaner var tydlighet, trygghet och ömsesidighet. Nackdelarna 
med behandlingsplaner var tidsåtgången och för begränsade behandlingsplaner.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur individuella behandlingsplaner används vid 
Ericastiftelsen. 
  
Den första frågeställningen handlade om hur psykoterapeuterna uppfattade syftet med de 
individuella vårdplanerna. Resultatet visar att terapeuterna uppfattar att syftet med 
behandlingsplaner främst är ökad tydlighet och transparens. Vårdplanerna tydliggör 
grunden och ramarna för föräldrar och behandlare. Syftet med behandlingsplaner 
uppfattas också vara att möjliggöra granskning av behandlingsarbetet, granskning från 
såväl samhället som de berörda familjerna. 
 
Den andra frågeställningen handlade om hur de individuella vårdplanerna är utformade. 
Resultatet visar att behandlingsplanerna är kortfattade. Barnens problematik beskrivs ofta 
som symtom och överenskommelsen om behandling riktar sig till föräldrarna. Vanligt 
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förekommande behandlingar är neuropsykologisk utredning, barnpsykoterapi, 
korttidsterapi samt föräldrakonsultation. Planerad uppföljning beskrivs i merparten av 
ärendena, 74 procent. 
 
Vidare visar resultatet att behandlingsplanen skrivs för barnet eftersom barnet är 
patienten. Vårdplanen är en överenskommelse mellan föräldrarna och behandlarna och 
barnet är sällan närvarande vid upprättandet. Behandlingsplan upprättas efter tre möten 
med föräldrarna och/eller barnet. 
 
Målformuleringar används sällan i behandlingsplanerna. Åsikterna om målformuleringar 
går isär. Medan en terapeut anser det nödvändigt att använda målformuleringar menar en 
annan terapeut att mål inte hör hemma i behandlingsplaner. Resultatet visar att det är svårt 
att beskriva vad barnterapi eller föräldrasamtal ska innebära och närmast omöjligt att 
beskriva behandlingsprocessen i vårdplanen. Vidare visar resultatet att det är svårt att 
formulera arbetet i föräldrasamtal och att förändring kan vara känsligt för föräldrarna.  
 
Den tredje frågeställningen handlade om hur de individuella vårdplanerna används. 
Resultatet visar att terapeuterna i mycket liten utsträckning använder sig av de 
individuella behandlingsplanerna efter upprättandet. Två terapeuter lägger 
behandlingsplanerna i pappersjournalen efter upprättandet medan den tredje terapeuten 
använder behandlingsplaner för avstämning med familjen i avslutningsfasen. En terapeut 
uttrycker önskemål om att använda behandlingsplanerna i större utsträckning. 
 
Den fjärde och sista frågeställningen handlade om hur psykoterapeuterna ser på eventuella 
fördelar respektive nackdelar med att använda vårdplaner. Av resultatet framkommer att 
fördelarna med behandlingsplanerna främst är ökad tydlighet och trygghet, för såväl 
behandlare som den berörda familjen. Den skriftliga överenskommelsen kan fungera 
hållande för familjen. Ömsesidigheten i behandlingsplaner uppfattas också vara positiv, 
såväl ur jämlikhetssynpunkt som för ett positivt behandlingsutfall. Nackdelarna med 
behandlingsplaner beskrivs vara tidsåtgången och för snävt formulerade vårdplaner. 
 
Svårigheter och möjligheter med behandlingsplaner 
Det allmänna intrycket av resultatet är att det finns en variation i hur behandlingsplaner 
utformas och används. Detta skulle kunna förbättras genom diskussion i arbetsgruppen. 
Hur vill behandlarna utforma och använda behandlingsplaner? Vilka rutiner för 
utformning och användning av vårdplaner bör gälla? 
 
Terapeuterna uppfattar att huvudsyftet med behandlingsplaner är ökad tydlighet och 
transparens. Behandlingsplaner borde därför vara användbara för att förbättra 
kommunikationen mellan behandlare och familj. Användandet av behandlingsplaner 
skulle dock kunna förbättras. Det verkar saknas tydliga rutiner kring behandlingsplaner. 
Resultatet visar att det är otydligt vad som ska stå i behandlingsplanerna idag. Är det 
problematiken som ska beskrivas eller även målsättningar? Tidigare undersökningar visar 
att det varit svårt för föräldrar att förstå grunderna för barnets behandling. Ett sätt att 
tydliggöra behandling vore att i större utsträckning beskriva målsättningen för 
behandlingsarbetet.  
 
Resultatet visar också att behandlarna uppger att de sällan använder behandlingsplanerna i 
behandlingen. När behandlingsplanerna nu finns skulle de kunna användas och vara till 
nytta genom att påminna om vad man kommit överens om. Behandlingsplanerna kan 
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också användas för uppföljning och avstämning i slutet av behandlingen. I resultatet 
framkommer att uppföljning inte görs i någon särskild ordning. En av terapeuterna 
efterfrågar regelbunden uppföljning av patientärenden för behandlarna. Om behandlarna 
skulle göra regelbunden uppföljning med familjerna skulle det kunna underlätta för 
föräldrarna att förstå vad behandlingsarbetet går ut på. Inom andra delar av barn- och 
ungdomspsykiatrin förekommer det att såväl behandlare som föräldrar skriver under 
behandlingsplanen. Flera terapeuter beskriver att många föräldrar är ointresserade av 
behandlingsplanen. Kanske kan underskrift av föräldrarna förtydliga att 
behandlingsplanen är en sorts ömsesidigt kontrakt, där föräldrarna får komma till tals och 
att behandlingsplanen, precis som andra kontrakt, beskriver avtalsparternas åtaganden 
samt det arbete som kommer att utföras. 
 
En annan fråga är hur föräldraarbetet beskrivs. Vissa terapeuter beskriver alltid 
föräldraarbetet, medan andra gör det ibland. Det är som nämnts otydligt vad som ska 
beskrivas i behandlingsplanerna. Barnets problematik och behandling beskrivs i princip 
alltid, men inte alltid det arbete som utgörs av föräldrasamtal. Flera terapeuter framhåller 
att det är bra att beskriva föräldraarbetet i behandlingsplanen för att ha ett ömsesidigt 
kontrakt att återkomma till om det sker några förändringar under behandlingens gång. En 
närliggande fråga är hur föräldraarbetet bör beskrivas. Räcker det att ange till exempel 
”parallell föräldrakontakt” eller bör målet eller fokus för samtalen också anges? En av 
terapeuterna menar att det är nödvändigt att beskriva målsättningarna för behandlingarna. 
Bör målen för föräldrakontakten anges? Flera terapeuter berättar att det kan vara känsligt 
att tala om föräldraarbetet med föräldrarna.  
 
Tidigare genomförda undersökningarna vid Ericastiftelsen visar bland annat att 
föräldrarna ville få konkreta råd om hur de skulle bemöta sitt barn (Berglund Fries, 2004; 
Institutet för kvalitetsindikatorer, 2007; Terselius, 2009). Målsättningen för 
psykodynamisk behandling eller samtal är att öka reflektionsförmågan hos personer så att 
de kan få ökad tillgång till sina egna resurser vid till exempel problemlösning. Även om 
det förekommer att psykodynamiskt skolade behandlare ger konkreta råd är konkret 
vägledning inte ett huvudsakligt arbetssätt för en psykodynamisk behandlare. Målet är att 
frigöra personers inneboende resurser och förmågor. Konkreta råd om hur föräldrar bör 
bemöta sina barn är dock vanligt förekommande inom andra behandlingsformer, t.ex. de 
föräldraträningsprogram som ges i grupp vid många BUP-enheter.  
 
Det är komplext att beskriva den psykodynamiska behandlingsprocessen, vilket en av 
terapeuterna berör. Hur behandlarna går till väga är svårt att beskriva, vilket alltid varit ett 
gissel för den psykodynamiska psykoterapin som ibland anklagas för att vara 
ovetenskaplig eller flummig. I tidevarv där det är viktigt att tydligt på förhand beskriva 
sitt tillvägagångssätt blir den psykodynamiska inriktningens fokus på process en 
utmaning. Den psykodynamiska terapiprocessen låter sig bäst beskrivas i efterhand, när 
teman och vändpunkter trätt fram. En del av det psykodynamiska arbetet handlar om att 
behandlaren behöver härbärgera ovisshet och osäkerhet. Särskilt i barnterapi behöver 
terapeuten tålamod, det symboliserade är inte direkt tillgängligt utan behöver ofta 
bearbetas av behandlaren för att kunna förstås, behandlaren behöver ”översätta” det 
symboliserade till talat språk, i form av exempelvis konflikter och känslor.  
 
I resultatet framkommer att olika terapeuter har olika arbetssätt, vilket också tar sig 
uttryck i behandlingsplanerna. Kanske är detta en anledning till att föräldrarna i de 
tidigare undersökningarna hade svårt att förstå skälen för barnets behandling och att de 
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saknade information om vad som sker i barnterapin. Det är en tillgång för en 
behandlingsinstitution att ha terapeuter som arbetar på olika sätt, eftersom möjligheterna 
att möta patienternas behov därmed kan förbättras. När behandlarna har olika 
tillvägagångssätt blir arbetet emellertid svårt att beskriva i allmänna ordalag. 
Informationsutbytet med föräldrarna skulle kunna vara betjänt av en kortare gemensam 
skriftlig beskrivning av vad utredning och terapi innebär. Det vore lämpligt att publicera 
informationen på hemsidan så att intresserade föräldrar kan läsa på när de önskar. 
 
De tidigare undersökningarna (Berglund Fries, 2004; Terselius, 2009; Vesterlund, 2006) 
visar också att vissa föräldrar tycker att det är svårt att ordna med det praktiska runt 
barnets behandling och föräldrasamtalen, dvs. tider, hämtning och lämning. Det 
ömsesidiga kontrakt som utgörs av den individuella behandlingsplanen kan därför vara 
användbar för att tydliggöra ramarna och förutsättningarna för behandlingen, vilket också 
påpekas av flera terapeuter.  
 
Den skriftliga individuella behandlingsplanen finns idag bara i pappersform och förvaras 
inlåst i pappersjournalen. När journalerna huvudsakligen är elektroniska vore det naturligt 
om även behandlingsplanen är det, så att hela journalen går att läsa i ett sammanhang. Att 
behandlingsplanen inte finns i elektronisk form försvårar för behandlarna att återvända 
till, och göra uppföljningar av, behandlingsplaner, vilket framhålls av en av de intervjuade 
terapeuterna. När journalmaterialet är uppdelat i pappersjournalen och den elektroniska 
journalen finns också risk att patientsäkerheten äventyras genom att all information inte 
tillgängliggörs i ett sammanhang. Socialstyrelsen betonar att patientsäkerheten är viktig.  
 
En brist med behandlingsplaner är att de upprättas av föräldrarna och behandlarna, utan 
barnets direkta medverkan. De tre terapeuterna utformar alla vårdplanerna i samråd med 
föräldrarna. En av respondenterna framhåller vikten av att utforma behandlingsplan i 
samråd med barnet. Terapeuten efterfrågar metoder att fånga upp barnens perspektiv på 
den egna problematiken och önskar hitta former för att formalisera individuella 
behandlingsplaner för barn. För att barnens perspektiv ska träda fram vore det önskvärt att 
utveckla metoder för att fånga upp barnens syn på de egna problemen.  
 
Behandlingsplaner och patientjournaler 
Vårdplaner är inte närmare reglerade i lag eller föreskrifter. Det finns därför möjligheter 
för behandlingsinstitutioner att utforma vårdplanerna så som befinns lämpligt. Det som 
framgår av lagstiftningen och är direkt tillämpligt på behandlingsplaner är bestämmelsen 
om att journalhandlingar ska vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för 
patienten, 3 kap. 13 § patientdatalagen. Ett sätt att tydliggöra psykologisk behandling är 
att beskriva målsättningarna för behandling, vilket vore tydligt för barn och föräldrar. 
 
Socialstyrelsen betonade (2009a) att patientsäkerheten riskerar att försämras om journalen 
saknar väsentliga uppgifter. Socialstyrelsen fann att det var svårt att urskilja väsentliga 
uppgifter i vissa journaler på grund av stor textmassa, vilket också kunde äventyra 
patientsäkerheten. Här har behandlingsplaner en viktig funktion att fylla. I 
behandlingsplanen beskrivs patientens problematik kortfattat, liksom planerad 
behandling. Behandlare kan med hjälp av behandlingsplanen snabbt sätta sig in i 
problematiken och överenskommen planering, vilket är en fördel vid t.ex. sjukdom i 
personalgruppen eller vid oförutsedda händelser.  
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Socialstyrelsens tillsyn 2009 visade att behandlingsplaner fanns i en femtedel av de 
granskade journalerna. I endast hälften av ärendena hade behandlingsplanerna följts upp, 
vilket innebär att enbart i var tionde journal förekom behandlingsplan med uppföljning. 
Socialstyrelsens framhåller att patientsäkerheten äventyras, vilket är svårt att argumentera 
mot. På många mottagningar byts personalen ut, psykologer och läkare har tidsbegränsade 
utbildningstjänstgöringar. Mot den bakgrunden är det viktigt att personalen kan följa 
vilken vård som planerats för patienten och vilken vård patienten fått. Samtidigt tar 
dokumentationen av vården mycket tid från behandlarna, tid som skulle kunna användas 
för behandling, vilket de intervjuade terapeuterna finner problematiskt. 
 
Behandlingsplanerna vid Ericastiftelsen är kortfattade och avfattade på ett lättfattligt, 
vardagsnära språk, vilket följer patientdatalagens krav på språket i patientjournaler. 
Möjligen är behandlingsplanerna för kortfattade och löper risk att bli intetsägande. 
Beskrivningen av planerad behandling skulle kunna göras fylligare för att öka tydligheten 
för föräldrarna. Det är sällsynt att diagnoser anges i behandlingsplanerna, istället beskrivs 
barnets problematik vilket kan underlätta förståelsen för patienterna och föräldrarna. 
Såväl O´Brien och Kolevzon (2010) som Looney (refererad i O´Brien och Kolevzon, 
2010) betonar vikten av att formulera interventioner och problematik på ett sätt som kan 
förstås av föräldrar och barn. En terapeut framhåller att behandlaren måste pröva om 
behandlingen är funktionell i förhållande till målen, vilket är i linje med den 
behandlingsplanering som förordas av Ebert (2000, refererad i O’Brien & Kolevzon, 
2010). Terapeuten betonar också vikten av att fundera kring eventuella bakomliggande 
orsaker till symtom som är typiska för exempelvis ADHD. Detta synsätt delas av Jellinek 
och McDermott (2004) som liknar symtombeskrivningar vid ord i en ordbok och menar 
att innebörden av ett symtom beror av sammanhanget.   
 
Metoddiskussion 
Föreliggande studie hade en deskriptiv kvalitativ ansats, vilket innebär att materialet och 
analysen endast gäller Ericastiftelsen och de intervjuade psykoterapeuterna. Tre terapeuter 
har intervjuats, antalet är därmed lågt. Även om urvalet är strategiskt, för att maximera 
variationen i materialet, är variationen förmodligen inte så stor som om fler terapeuter 
hade intervjuats. Samtliga intervjupersoner är psykoterapeuter vilket inte är helt 
representativt för gruppen behandlare vid Ericastiftelsen. Som nämnts utgörs behandlarna 
av en heterogen grupp med psykiatrer, psykologer och psykoterapeuter under utbildning 
liksom PTP-psykologer och specialpedagoger. Vidare är Ericastiftelsen en 
specialinstitution med psykoterapeutiskt uppdrag, vilket skiljer behandlingsenheten från 
övriga BUP-enheter. Resultaten i denna studie är därför inte generaliserbara till andra 
BUP-enheter. 
 
I intervjuguiden finns en fråga som inte direkt omfattas av frågeställningarna, frågan 
handlar om barnens och föräldrarnas reaktioner på behandlingsplaner. Frågan finns med i 
intervjuguiden eftersom den bedömdes vara intressant, men utgör inte en av 
frågeställningarna eftersom frågan ställs till terapeuten istället för till barnet eller 
föräldrarna. Det saknades möjlighet att inom ramen för denna studie tillfråga föräldrar och 
barn om deras uppfattning om behandlingsplaner. Uppgiften om mottagandet av 
behandlingsplaner har därför karaktär av andrahandsuppgift. 
 
Intervjuerna gav ett omfattande material som i hög grad lämnade svar på 
frågeställningarna för studien. Det tillkom också material som delvis ligger utanför 
frågeställningarna. Delar av det tillkommande materialet presenteras i resultatet under 
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rubrikerna Svårigheten att beskriva behandlingsarbete och föräldraarbete i vårdplaner, 
Föräldrarnas reaktioner på vårdplaner samt Övriga synpunkter på behandlingsplaner.  
 
En begränsning för studien är att journalerna inte studerades i sin helhet. Det var enbart de 
individuella behandlingsplanerna som undersöktes. Det saknas därför möjlighet att dra 
slutsatser om vilka uppgifter som förekommer i journalerna. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
Som tidigare nämnts har jag gjort min praktik och klientarbete vid Ericastiftelsen. De 
intervjuade terapeuterna känner därmed till mig och några av dem har arbetat med mig. 
Jag är därför ingen neutral intervjuare. Ur etisk synvinkel är det svårt att intervjua 
personer man har kännedom om, liksom det kan vara obekvämt att bli intervjuad av en 
person som är känd för en. Vid transkriberingen upplevde jag att jag bemödade mig extra 
mycket om att ge intervjuerna en så skriftspråklig karaktär som möjligt. Även om 
avsikten med transkriberingen var att transkribera till skriftspråklig form upplever jag att 
jag påverkades av min personliga kännedom om terapeuterna. Jag kände etiska krav på 
mig att inte utelämna mina tidigare arbetskollegor. Jag funderar också på om analysen av 
intervjuerna kan ha påverkats i så måtto att jag blivit mer försiktig än om jag inte kände 
intervjupersonerna. 
 
En av terapeuterna gjorde ganska omfattande språkliga ändringar i den transkriberade 
formen av intervjun eftersom hon inte ville bli citerad i talspråk. Det var den ändrade 
versionen av intervjun som ingick i analysen. Även om ändringarna huvudsakligen var 
språkliga, kan resultatet ha påverkats. Det är osäkert på vilket sätt resultatet påverkades.  
 
Intervjuerna kan också ha påverkats av att min handledare Gunnar Carlberg är 
verksamhetschef på Ericastiftelsen och således psykoterapeuternas chef. Det är möjligt att 
beskrivningarna i intervjuerna därigenom kan ha påverkats, t.ex. att intervjusvaren färgats 
av vad som är socialt önskvärda uppfattningar och beteenden. 
 
Sammanfattande slutsatser och förslag 
Det kan vara av godo, om inte nödvändigt, för den psykodynamiska terapins fortlevnad att 
företrädare för den psykodynamiska inriktningen förklarar sitt arbete på ett begripligt sätt 
för allmänheten. Ett sätt att göra detta är i behandlingsplaner. 
 
Det verkar finnas en motsättning mellan hur de intervjuade psykoterapeuterna ser på 
användningen av behandlingsplaner och hur de faktiskt använder dem. Terapeuterna 
uttrycker att det är bra med behandlingsplaner för att öka tydligheten för behandlare och 
föräldrar. Behandlingsplanerna är dock så kortfattade att de riskerar att bli otydliga och 
två av terapeuterna rapporterar att de inte använder behandlingsplanerna under själva 
behandlingen. Genomgången av behandlingsplaner visar att planerad uppföljning 
beskrevs i 74 procent av ärendena. De intervjuade terapeuterna beskriver dock att de 
mycket sällan gör uppföljning av behandlingsplaner.  
 
Studien visar att det saknas tydliga gemensamma rutiner för utformning och användning 
av behandlingsplaner. Det finns ett behov att utveckla tydligare rutiner för formulering, 
användning och uppföljning av behandlingsplaner och rättsutredningen i studien visar att 
behandlingsinstitutioner har möjlighet att själva besluta hur behandlingsplaner bör 
utformas.  
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Resultatet visar att det bland de intervjuade psykoterapeuterna finns önskemål om att 
behandlingsplanen ska finnas i elektronisk form samt att det ska göras regelbunden 
uppföljning på ärenden. Vidare beskrivs att det saknas metoder för att fånga upp barnets 
perspektiv på behandling, vilket efterfrågas av en av terapeuterna. Ett sätt att förenkla 
användningen av behandlingsplaner är att göra behandlingsplaner tillgängliga i den 
elektroniska journalen. 
 
Som nämnts har en del föräldrar svårt att förstå grunden för barnets behandling och vad 
som sker i barnterapi. Ett förslag är därför att på hemsidan publicera en gemensam 
beskrivning av vad utredning och terapi innebär, så att intresserade föräldrar kan läsa på 
när de önskar. Målformuleringar skulle kunna användas i behandlingsplaner för att 
ytterligare tydliggöra behandling för barn och deras föräldrar. Det vore önskvärt att 
utveckla metoder för att fånga upp barnens syn på de egna problemen. 
 
Vidare forskning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur individuella behandlingsplaner används vid 
Ericastiftelsen. Det vore därför intressant att undersöka hur behandlingsplaner används 
vid andra barnpsykiatriska behandlingsenheter. I denna studie har terapeuter intervjuats 
om sin syn på behandlingsplaner. Terapeuterna har bland annat tillfrågats om hur de 
uppfattat att föräldrar reagerar på behandlingsplaner. Det vore intressant att intervjua 
föräldrar om behandlingsplaner för att få deras perspektiv. Vad tycker föräldrarna om 
behandlingsplaner? Vad uppfattar de att syftet är? Terapeuterna beskriver att många 
föräldrar är ointresserade av formuläret behandlingsplan. Hur kan detta förstås? Är 
föräldrarna intresserade av utformandet av behandlingsplanen, men inte av formuläret? 
Eller är de inte särskilt intresserade av behandlingsplaner? 
 
Ett viktigt område för vidare forskning är hur barnens uppfattningar skulle kunna 
tydliggöras och användas vid behandling. Som behandlingsplanerna är utformade idag är 
de inte anpassade för barn. Resultatet visar att barn i mycket liten omfattning är 
inblandade i utformningen av behandlingsplaner, trots att det är barnen som är patienter. 
Av FN:s konvention om barnets rättigheter, ofta kallad Barnkonventionen, följer att alla 
barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad, artikel 12. Det är därför angeläget 
att finna tillvägagångssätt för att fånga upp barnets önskemål inför behandling. Det vore 
också önskvärt att utarbeta en behandlingsplan för barn, som är formulerad så att barn kan 
förstå den.  
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Bilaga 2 

 
 
 

Information till psykoterapeuter som valts ut för intervju om 
behandlingsplaner 
 
Projekt 
Inom ramen för min psykologexamensuppsats studerar jag hur individuella 
behandlingsplaner för barn upp till 13 år används vid Ericastiftelsen. Gunnar Carlberg 
handleder uppsatsen. Jag har studerat samtliga behandlingsplaner mellan åren 2007 och 
2011, sammanlagt 94 stycken. Behandlingsplanerna har avidentifierats vad gäller 
patientuppgifter. Därefter har behandlingsplanerna systematiserats och analyserats.  
 
Utifrån analysarbetet har i en första etapp tre terapeuter valts ut för intervjuer kring hur de 
ser på användandet av behandlingsplaner. Jag önskar fånga upp olika perspektiv på 
behandlingsplaner. Fokus ligger på hur terapeuterna använder behandlingsplaner och hur 
de ser på användningen av behandlingsplaner. Intervjuerna kommer att vara 
halvstrukturerade med intervjuguide och pågå cirka 45 minuter. Intervjuerna kommer att 
spelas in digitalt för att sedan transkriberas, struktureras och analyseras. Medverkan i 
studien är frivillig och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. 
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att presenteras i min psykologexamensuppsats samt 
redovisas på seminarier. Inga enskilda intervjupersoner kommer att namnges i uppsatsen 
eller vid seminarier. Jag kommer så långt möjligt avidentifiera uppgifterna. 
Personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av intervjupersoner 
kommer att hanteras konfidentiellt. 
 
Frågeområdena till intervjun lämnas i förväg för att deltagarna ska hinna reflektera över 
frågorna. Jag är intresserad av hur du:  
 

• ser på syftet med behandlingsplanerna 
• använder behandlingsplanerna. Ser det olika ut i olika ärenden? 
• ser på användningen av behandlingsplanerna, fördelar och nackdelar. 

 
Med förhoppning om ett givande samarbete. 
 
Cecilia Liotta, psykologkandidat 
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Bilaga 3 

 
 
 
Intervjuguide 
 
TIDSASPEKTER 
När upprättas vårdplanerna?  
 
Hur mycket tid ägnar terapeuterna åt upprättandet av vårdplanerna? 
 
SYFTET MED BEHANDLINGSPLANERNA 
Hur uppfattar terapeuterna syftet med de individuella behandlingsplanerna/vårdplanerna? 
 
ANVÄNDNING 
Hur använder terapeuterna vårdplanerna?  
 
Lämnar de ett exemplar till patienten eller föräldrarna? 
 
MOTTAGARNA 
Talar terapeuten om vårdplanen med barnet och/eller föräldrarna?  
 
Hur har barnet och/eller föräldrarna reagerat på vårdplanerna? 
 
RESULTAT OCH UPPFÖLJNING 
Hur följs vårdplanerna upp? Omformuleras vårdplanerna under behandlingen? 
 
Fördelar med att sätta ut eventuella tidpunkter för utvärdering? 
 
Nackdelar med att sätta ut eventuella tidpunkter för utvärdering? 
 
FÖR DEM SOM ARBETAT MED KORTTIDSTERAPI ELLER BENÄMNER MÅL 
Fördelar med att sätta upp mål? Nackdelar med att sätta upp mål? 
 
AVSLUTANDE FRÅGOR 
Vad tycker du sammanfattningsvis om att använda behandlingsplaner? Eventuella 
fördelar? Eventuella nackdelar? 
 
 
 
 


