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Är utredning behandling? 

 
 

En studie som undersöker symtomförändringar och hälsofrämjande 
effekter vid neuropsykiatrisk utredning. 

 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Utredning av vuxna med förmodad neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning har blivit allmänt förekommande först på 2000-talet. Trots 
att utredningen är omfattande finns endast lite forskning kring hur 
utredningen påverkar patienten. Effekter, mestadels symtomlindrande, 
har påvisats vid andra utredningsformer men mycket skiljer dessa 
utredningar från de neuropsykiatriska. Huvudsyftet med denna studie 
är att undersöka symtomförändringar och hälsofrämjande effekter för 
patienten vid neuropsykiatrisk utredning. Single case-design har 
använts, deltagarna var sex patienter remitterade för neuropsykiatrisk 
utredning i två olika landsting, och har mätts gällande variablerna 
ångest, depression och känsla av sammanhang. Resultaten pekade mot 
symtomlindring och/eller ökad känsla av sammanhang. Detta talar för 
att tätare samarbete mellan utredande och behandlande enheter bör 
eftersträvas, och att man genom en medveten strävan skulle kunna öka 
behandlingseffekterna. 
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and/or symptoms of anxiety and/or depression? 1 

 
Magnus Eriksson & Andreas Karlsson 

 
Department of Behavioural, Social and Legal Sciences 

Psychology, Örebro University 
 

 
Abstract 

 
Assessment of adults with neuropsychiatric impairments have become 
more common in the beginning of the 21st century. Due to the 
extensive nature of the neuropsychiatric assessment procedure it is 
likely that the assessment will have an influence on the patients 
presenting problem. Despite this the authors have found only a few 
research studies on the subject. Some previous studies have shown 
other types assessments to pose an influence on symptoms. The main 
purpose of the present study is to investigate whether neuropsychiatric 
assessment poses an influence on symptoms and/or salutogenic 
factors. The present study uses a single case design with six patients 
from two separate neuropsychiatric units. The participants have been 
measured using the Hospital Anxiety and Depression scale and the 
Sense of Coherence Questionnaire. The results indicate that symptoms 
are alleviated and/or Sense of Coherence is promoted due to the 
assessment. The implications of these results suggest that closer co-
operation between assessment and treatment centres is warranted and 
is likely to be beneficial to the patient in the sense of more useful 
assessments and more efficient treatments. 
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Inledning 
 

 
”Det var för tre och ett halvt år sedan jag fick mina diagnoser 
[Asperger syndrom, ADHD och Bipolär (typ2)]. Innan hade jag mått 
dåligt ett helt liv, men utan att veta varför. Några år innan jag fick min 
diagnos självmedicinerade jag också med alkohol för att bedöva min 
ångest(…). Efter diagnoserna förändrades mitt liv totalt” 
(Jansson, 2007, s. 6). 

 

Området neuropsykiatri innefattar diagnoser som Autistiskt syndrom, Asperger 

syndrom/högfungerande autism och uppmärksamhetsstörning/ hyperaktivitet (AD/HD). 

Dessa diagnoser har flera gemensamma drag, t.ex. inlärningsproblem, sociala svårigheter och 

koncentrationssvårigheter (Jakobsson, 2005). Området har uppmärksammats alltmer sedan 

slutet av 1990-talet (Brar & Flyckt, 2006; Ekström & Emilsson, 1999), då främst gällande 

utredning, diagnosticering och behandling av barn. Under de senaste åren har kunskapen om 

vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder ökat (Jakobsson, 2005), och utredning av 

vuxna utifrån neuropsykiatrisk frågeställning är ett relativt nytt fenomen. Så sent som 1999 

konstaterades att endast 42 personer över 18 år var diagnostiserade med Asperger syndrom 

inom Örebro Läns Landsting (Ekström & Emilsson, 1999). Siffran borde utifrån 

epidemiologiska kunskaper ha varit omkring 800. Det föreslogs då att varje landsting skulle 

inrätta ett eller flera centrala neuropsykiatriska utredningsteam för vuxna för att möta ökad 

efterfrågan (Ekström & Emilsson, 1999). Idag finns det i flera landsting specialistenheter som 

primärt arbetar med utredning och diagnosticering av vuxna med frågeställningar kring dessa 

funktionsnedsättningar (Jakobsson, 2005; Riksförbundet Attention, 2006). År 2006 fanns 

över 60 enheter i Sverige där utredning av vuxna med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar utfördes (Riksförbundet Attention, 2006). Trots detta verkar behovet 

fortfarande vara mycket stort då flera enheter uppgav att de hade väntetider överstigande ett 

år. 
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Målsättningen med neuropsykiatrisk utredning är inte bara att samla information för att 

kunna ställa diagnos, utan även att ge information och återkoppling kring resultaten, vilket 

ger patienten möjlighet att ”finna vägar att utnyttja sina styrkor och att hitta strategier att 

kompensera för eller komma runt sina brister” (Nylander et al., 2002, s.1693). 

Neuropsykiatrisk utredning kan ”underlätta och motivera individen till att förändra sin 

vardag. Information om och beskrivningar av funktionsnedsättningens natur, kan öka 

möjligheten att undvika överbelastning och t.o.m. förstärka självkänslan.” (Socialstyrelsen, 

2004, s 27). Sådana uttalanden ger sken av att neuropsykiatriska utredningars effekter för 

patienten är utförligt undersökta. Trots detta har vi i dagsläget endast funnit en studie 

(Nordlander & Spångberg, 2004) som specifikt inriktat sig på att undersöka hur patienter vid 

dessa specialistenheter påverkas av och reagerar på att genomgå utredning. I Nordlander och 

Spångbergs (2004) studie uppgav 19 av 34 deltagare, sex månader efter genomförd 

neuropsykiatrisk utredning, att de fått ökad förståelse för sig själva. Tio deltagare har 

kommenterat att utredningen medfört ökade påfrestningar i livet och vissa av dessa har 

upplevt att personer i omgivningen behandlat dem annorlunda efter utredning. Majoriteten av 

deltagarna, 94 %, upplevde att utredningen gjorts på ett bra sätt. Då detta är en retrospektiv 

intervjustudie kan resultaten ej anses säkerställda, studien ger dock indikationer om 

förändringar gällande livskvalitet och självkännedom. 

Utredning, sett i ett kliniskt perspektiv, syftar bland annat till att beskriva patientens 

funktionsnivå gällande vardagsfungerande, kognitiva/exekutiva förmågor eller grad av 

störning, besvara remitterande klinikers frågeställning, identifiera behandlingsbehov och 

rekommendera behandling, ta ställning till differentialdiagnoser, samt ge patienten 

återkoppling av resultaten (Meyer et al., 2001). Nedan presenteras forskning inom områden 

som anknyter till diskussionen kring utredningars effekter för patienten. Dessa rör dels 

utredning som terapeutisk intervention och återkopplingens effekter, dels psykoedukation och 
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ickespecifika faktorer, begrepp från terapiforskning som skulle kunna appliceras även i ett 

utredningssammanhang.  

 

Utredning som terapeutisk intervention 

Skillnaden mellan terapeutisk utredning och informationsinsamlande utredningar är att 

den förstnämnda utgår från patientens frågeställningar och fokuserar på patientens mående, 

medan den sistnämnda fokuserar på att underlätta kommunikationen mellan fackmän och att 

bygga underlag för beslut kring diagnos, behandlingsalternativ etc. (Finn & Tonsager, 1997). 

Terapeutisk utredning har som primär målsättning att, genom dess fokus på att med utredning 

som redskap, hjälpa patienten till ökat välmående samt ge möjlighet att förändra sitt liv (Finn 

& Tonsager, 1997). Detta anses uppnås genom att patienten ges information, möjlighet till 

nya erfarenheter samt kontakt med en lyhörd utredare som samarbetar och utforskar 

utredningsresultaten tillsammans med patienten (Finn & Tonsager, 1997). Forskning inom 

området visar att terapeutisk utredning med återkoppling ger bl.a. höjd självaktning och 

reducerade symtom (Allen, Montgomery, Tubman, Frazier & Escovar, 2003; Finn & 

Tonsager, 1992; Newman & Greenway, 1997). Slutsatsen som dras är att stödet för att 

utredning har terapeutisk effekt eller kan användas som terapeutisk intervention har stärkts. 

Dock är deltagarna rekryterade från universitetsmiljö, i en studie psykologistuderande, vilket 

kan medföra att deltagarna haft lättare att tillgodogöra sig återkoppling gällande psykologiska 

karaktäristika och att generaliserbarheten till t.ex. kliniska populationer kan ifrågasättas. 

Dikotomin mellan terapeutisk och informationsinsamlande utredning tonas ner av Finn och 

Tonsager (1997) själva, vilket stämmer överens med hur neuropsykiatriska utredningar är 

uppbyggda, där det primära syftet är att samla information för att besvara frågeställningar 

från remitterande instans samtidigt som vissa av de delar som definierar terapeutisk utredning 

ingår. Två av ovan nämnda studier (Finn & Tonsager, 1992; Newman & Greenway, 1997) 
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har använt globala symtommått baserade på Symptom Check List-90-Revised, vilket ger 

svårigheter att avgöra vilka enskilda symtom som har påverkats. Samtliga studier (Allen et 

al., 2003; Finn & Tonsager, 1992; Newman & Greenway, 1997) har valt att utföra ett 

personlighetstest att ge återkoppling på. Att applicera fynden ifrån dessa studier på 

neuropsykiatriska utredningar är problematiskt då dessa utredningar är mer omfattande 

avseende såväl informationsinsamling som besöksfrekvens (Socialstyrelsen, 2007a; 

Socialstyrelsen, 2007b). Att det är personlighetsdrag som mätts och återkopplats har en 

tänkbar likhet med återkoppling vid neuropsykiatrisk utredning då neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar per definition har funnits med genom hela livet och därmed får ses 

som stabila egenskaper, likaväl som personlighetsegenskaper. Vidare stämmer 

diagnoskriterierna för flera personlighetsstörningar i stort sett överens med kriterierna för 

AD/HD eller Asperger syndrom (Jakobsson, 2005). 

 

Återkopplingens effekter 

Ett flertal studier har undersökt hur återkoppling av test-, utrednings- och 

behandlingsresultat påverkar patienten. Smith, Wiggins & Gorske (2007) har i sin översikt 

över återkopplingspraxis vid psykologiska utredningar ställt frågor kring hur utredaren 

uppfattar konsekvenserna av återkopplingen för patienten. Drygt två tredjedelar av utredarna 

rapporterade att de oftast eller nästan alltid gav direkt återkoppling och den mest frekvent 

förekommande samtalstiden vid återkoppling var 50 till 60 minuter. Mellan 52 och 78 % av 

tillfrågade utredare anser att återkoppling av utredningsresultatet ledde till att deras patienter 

förstod sina problem bättre, mådde bättre, motiverades, ansåg att informationen stämde, samt 

ansåg att återkopplingen och utredningen var en positiv erfarenhet (Smith et al. 2007). De 

tillfrågade deltagarna var 3217 speciellt utvalda, från föreningar och tjänstgöringslistor för 

personlighets- och neuropsykologisk utredning. Både det stora urvalet och urvalskriterierna 



Är utredning behandling?  [ 9 ] 

  

ser vi som en styrka med studien.  Dock var det endast 719 som inkom med användbara data, 

vilket föranleder tankar om systematiska bortfall och problem med bl.a. den externa 

validiteten. 

När det gäller forskning på patienter aktuella för neuropsykologisk utredning har det 

visat sig att patienterna anser sig investera tid och energi i utredningen och också förväntar 

sig att få användbar information och återkoppling av resultaten (Gass & Brown, 1992). 

Patienterna i den sistnämnda studien uppskattade återkopplingen och såg oftast sina brister 

som en utmaning att förbättras (Gass & Brown, 1992), 67 % av patienterna upplevde att de 

haft nytta av återkopplingen och 59 % av samma patienter önskar att de fått ytterligare 

återkoppling (Bennet-Levy et al., 1994).  

I en studie utförd av Eisenstadt och Leippe (1994) utfördes flera experiment för att 

utröna vad som påverkar huruvida personer accepterar eller förkastar återkoppling av 

testresultat rörande den egna självuppfattningen, samt hur detta påverkar deras 

sinnesstämning. Gemensamt för alla experiment var att deltagarna först listade a) ideala 

egenskaper som deltagaren önskar, men ej tror sig besitta, b) avvisade egenskaper som 

deltagaren ej önskar, och ej heller tror sig besitta samt c) faktiska egenskaper som deltagaren 

anser sig besitta. Efter detta genomgick de ett falskt personlighetstest vilket sägs ligga till 

grund för en återkoppling där de får veta att de besitter någon av a-, b- eller c-egenskaperna 

de tidigare listat. Efter återkopplingen utförde deltagarna ett eller två test för att mäta 

sinnesstämning. När personlighetstestet beskrivits som otillförlitligt reagerade deltagarna i b-

gruppen med positivare sinnesstämning än de i c-gruppen, vilka i sin tur hade positivare 

sinnesstämning än de i a-gruppen. Detta förklaras med att otillförlitliga påståenden rörande 

personegenskaper lättare avfärdas som falska, varpå a-gruppen blir besviken medan b-

gruppen blir lättad. När personlighetstestet beskrivits som tillförlitligt ger återkopplingen 
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motsatt resultat, a-gruppen blev glad och b-gruppen besviken, vilket leder till slutsatsen att 

tillförlitliga påståenden är svårare att avfärda som falska. 

Accepterande av återkopplingen påverkas av hur betydelsefull den återkopplade 

egenskapen är för patienten. Egenskaper som skattats som ej betydelsefulla accepteras som 

sanna i högre utsträckning än egenskaper som skattats som betydelsefulla. Detta förklaras 

med att deltagarna har reflekterat mer kring egenskaper de skattat som betydelsefulla och 

därmed har lättare att avfärda falska påståenden kring dessa egenskaper (Eisenstadt & 

Leippe, 1994). För att exemplifiera ovanstående så kan vi tänka oss Frida och Ola som står 

inför neuropsykiatrisk utredning. Frida ser sig som socialt normalfungerande och attribuerar 

ständigt missförstånd externt, medan Ola ser sig som socialt handikappad och annorlunda, 

men han vet inte varför. Båda får under återkopplingen veta att diagnosen Asperger syndrom 

bör ställas. Den tidigare uppfattningen angående egenskapen social kompetens spelar, 

tillsammans med vilken grad av tillförlitlighet som tillskrivs resultaten, in på hur de kommer 

att ta emot återkopplingen. Om vi antar att de båda ser utredningen som gedigen och 

tillförlitlig kommer Frida att bli besviken då resultatet går emot hennes självbild, medan Ola 

kommer att bli lättad eftersom han fått bilden av sig bekräftad, med en möjlig 

förklaringsmodell till detta. För att ytterligare komplicera bilden kan Frida tänkas underkänna 

utredningens tillförlitlighet då social kompetens för henne är en betydelsefull egenskap som 

hon har reflekterat mycket över. 

Utifrån Nordlander & Spångberg (2004), där 94 % av deltagarna upplevde att 

utredningen gjorts på ett bra sätt, kan antagandet göras att neuropsykiatrisk utredning i en 

majoritet av fallen, av patienten, bedöms vara av hög trovärdighet och hög relevans. Hur 

betydelsefulla egenskaperna som återkopplas är för patienten är inte känt, ej heller om de är 

att betrakta som ideala, icke önskvärda eller faktiska, varför det utifrån Eisenstadt och Leippe 

(1994) blir svårt att bedöma åt vilket håll patientens sinnesstämning skulle ha påverkats. 
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Psykoedukation 

Psykoedukation kan definieras som den process där behandlaren genom att 

sammanfatta och utbilda patienten kring den kunskap som finns gällande en viss problematik 

försöker uppnå såväl attityd- som beteendeförändring (Davis, Olmsted & Rockert, 1990). 

Psykoedukation är ett inslag i kognitiva beteendeterapier där den ofta ligger till grund för 

behandlingsrationalen och framhålls som en viktig del i behandlingsarbetet (Davis et al., 

1990; Ledley, Marx & Heimberg, 2005). Vid terapeutisk utredning är informationen till 

patienten, vilket kan ses som en typ av psykoedukation, en viktig och avgörande komponent 

(Finn & Tonsager, 1997). För patienter med schizofreni har psykoedukation visat sig ge bl.a. 

förbättrat fungerande, ökad kunskap, minskat antal återfall och minskad symptomatologi 

(Goldmann & Quinn, 1988; ref i Landsverk & Kane, 1998; Hayes & Gant, 1992; ref i 

Landsverk & Kane, 1998; Merinder 2000). Ytterligare effekter, som är otillräckligt 

utforskade eller studerade men som givit tvetydiga resultat och därmed ej är att betrakta som 

säkerställda, är bl.a. förbättring avseende socialt fungerande, insikt, livskvalitet och 

tillfredsställelse (Merinder, 2000). 

Landsverk och Kane (1998) argumenterar för att psykoedukationens effekter, vid 

schizofreni, kan förklaras genom hur sådana interventioner påverkar patientens känsla av 

sammanhang, KASAM (Antonovsky, 1991). KASAM definieras som: 

”…en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de 
stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 
strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 
att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 
engagemang.” (Antonovsky, 1991, s 46) 
 

där de tre delarna rubriceras som känsla av 1) Begriplighet, 2) Hanterbarhet och  

3) Meningsfullhet. Genom att utbilda patienten gällande diagnosens etiologi, prevalens, 

prognos och relaterade symtom etc. ökar patientens möjlighet att se sin livskontext som 
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strukturerad och förutsägbar, känslan av begriplighet ökar (Landsverk & Kane, 1998). 

Ytterligare information, dels kring kopplingen mellan patientens copingstrategier, stressorer 

och symtom, dels kring behandlingsalternativ, kommunikations- och 

problemlösningsfärdigheter, ger patienten en ökad känsla av hanterbarhet då patienten ges 

möjlighet att uppbåda adaptiva copingresurser inför aktuella stressorer. Känslan av 

meningsfullhet höjs genom att psykoedukation ingjuter hopp om framtiden, visar på olika 

behandlingsalternativ samt hur andra hanterar sin situation etc. Det är inte avsaknad av stress 

utan snarare individens upplevelse och adaptiva hantering av stressorer som leder till hälsa 

(Landsverk & Kane, 1998). 

 

Ickespecifika faktorer 

 Saul Rosenzweig (1936) uppmärksammade att olika terapeutiska behandlingar kan 

vara lika framgångsrika gällande ett och samma, eller likartade, patologiska tillstånd. 

Slutsatsen Rosenzweig drog var att implicita delar gemensamma över olika terapeutiska 

behandlingar står för en betydande del av behandlingseffekten, vilket belyses med ett citat 

från Alice i Underlandet, “At last the Dodo said, ‘Everybody has won, and all must have 

prizes’” (Rosenzweig, 1936, s. 5), och uttrycket “the Dodo bird verdict” myntades. Denna 

ståndpunkt är kontroversiell och har diskuterats, kritiserats eller applåderats (Beutler, 2002; 

Chambless, 2002; Luborsky et al., 2002; Messer & Wampold, 2002). Rounsaville och Carrol 

(2002) konstaterar att frågan argumenterats så mycket att det är svårt att komma med några 

nya infallsvinklar i ämnet. 

Vid försök att påvisa statistiska skillnader i resultat mellan olika terapeutiska 

behandlingar har nollhypotesen, ”the Dodo bird verdict”, ansetts gälla (Wampold et al., 

1997), en slutsats som ifrågasatts utifrån den metod som använts (Howard et al., 1997). 

Andra menar att teorispecifika tekniker skulle stå för en så liten del som 15 % av 
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behandlingseffekten, medan de ickespecifika står för 45 %, resterande tillskrivs 

påverkansfaktorer oberoende av terapisituationen som klientens inre egenskaper, och 

kontexten runt klienten (Lambert, 2003). Sättet att göra en uppdelning mellan specifika och 

ickespecifika faktorer ifrågasätts då dessa snarare interagerar och samexisterar, dock 

ifrågasätts inte ickespecifika faktorer som begrepp (Beutler, 2004). 

Vid en överblick av forskningsläget har 89 olika ickespecifika faktorer identifierats, 

varav störst konsensus råder kring faktorerna arbetsallians, möjlighet till katharsis, 

förväntanseffekter, terapeutens egenskaper, tillhandahållande av rational för 

förändringsprocessen, samt förvärvande och träning av nya färdigheter (Grencavage & 

Norcross, 1990). Förväntanseffekter är något som torde ha hög relevans i neuropsykiatriska 

utredningar, då patienten i och med en sådan kan få förklaringsmodeller på varför livet har 

bjudit på så mycket motgångar. Även arbetsallians är en viktig del att uppnå i utredningar, 

om än i mindre renodlad form än i terapi. 

 

Förväntanseffekter. Vid studier av behandlingseffekt vid medicinering har det visat 

sig att en betydande del förklaras av förväntanseffekter, vid antidepressiv medicinering står 

förväntningarna på preparatet för 50 % av den totala behandlingseffekten för patienten, 

medan själva substansen står för ca 25 % (Kirsch & Lynn, 1999). För maximal 

förväntanseffekt krävs att både behandlare och patient har positiva förväntningar. Vid 

okontrollerade studier där kliniker/forskare trott sig utföra en effektiv behandling har mycket 

goda effekter funnits, där det vid senare dubbel-blind-studier inte stått någon effekt alls att 

finna (Roberts, Kewman, Mercier & Hovell, 1993). Exempel på åkommor som behandlats 

med vad som senare visat sig vara overksamma behandlingsmetoder är herpesinfektioner, 

magsår, samt kirurgiska ingrepp vid astma där nära 70 % av deltagarna i de olika studierna 

(N=6 931) blev förbättrade, alternativt mycket förbättrade (Roberts et al., 1993). Detta 
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förklaras med att behandlaren i de initiala studierna haft positiva förväntningar på 

behandlingsmetoden, varmed förväntanseffekten hos patienten maximerats, medan 

behandlaren i dubbel-blind-test är medvetna om att hälften av försökspersonerna får placebo, 

och därför inte entusiasmerar någon deltagare inför behandlingen. 

 

Arbetsallians är den ickespecifika faktor som det råder mest konsensus kring 

(Grencavage & Norcross, 1990). Gällande arbetsalliansens möjlighet att predicera 

terapiframgång har metaanalyser kommit fram till medelkorrelationer på 0,22 - 0,26 (Horvath 

& Symonds 1991; Martin, Garske, & Davis, 2000). En studie har tittat på alliansens framväxt 

under de fyra första terapisessionerna av en behandling och kommit fram till att ungefär 

hälften av deltagarna hade ett stabilt alliansmönster från session ett och framåt, övriga hade 

ett växande mönster gällande alliansens framväxt under de fyra första sessionerna. (Roten et 

al., 2004). 

 

Sammanfattningsvis har flera delar identifierats i genomgången av forskningen som 

pekar mot att utredning med återkoppling sannolikt kan påverka bl.a. patientens symtom, 

självkänsla eller känsla av sammanhang. Patienten får information och kontakt med en lyhörd 

utredare som samarbetar och utforskar utredningsresultaten tillsammans med patienten, i 

enlighet med terapeutisk utredning (Finn & Tonsager, 1997), dock med fördröjning på vissa 

delar av återkopplingen. Återkoppling ges kring egenskaper som varit stabila sedan 

barndomen, men svårigheter finns att avgöra huruvida återkopplingen stämmer med 

patientens självbild, vilket verkar ha betydelse för utfallet (Eisenstadt & Leippe, 1994). 

Psykoedukation, som använt som terapeutisk intervention har visat positiva effekter på bl.a. 

symtomatologi vid schizofreni (Goldmann & Quinn, 1988; ref i Landsverk & Kane, 1998; 

Hayes & Gant, 1992; ref i Landsverk & Kane, 1998; Merinder 2000), finns med i 
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neurospykiatriska utredningar enligt samma principer som vid terapeutisk utredning (Finn & 

Tonsager, 1997). Vissa ickespecifika faktorer som identifierats inom terapiforskningen anser 

vi går att identifiera även vid neuropsykiatrisk utredning och då framförallt allians och 

förväntanseffekter. Det är med andra ord mycket som talar för att patienter kan påverkas i 

och med en neuropsykiatrisk utredning. Tidigare studier har också pekat på detta (Nordlander 

& Spångberg, 2004). 

 

Föreliggande studie 

Föreliggande studie utförs vid Neuropsykologisk Mottagning (NPM), Västerås, och 

Neuropsykiatriska Enheten (NPE), Lindesberg, och är utformad utifrån de mest frekvent 

ställda diagnosgrupperna vid dessa enheter. Vid NPM utgör diagnostiska frågeställningar 

kring AD/HD den vanligaste remissorsaken och i denna studie utgör de 100% (S. 

Söderström, personlig kommunikation, 10 november, 2007).  Vid NPE har 80 

neuropsykiatriska diagnoser registrerats mellan den 1 januari och den 31 oktober 2007, varav 

40 % inom autismspektrum, 45 % inom AD/HD-spektrum och 15 % inom övriga 

neuropsykiatriska diagnoser (M. Karlen, personlig kommunikation, 31 oktober, 2007). Det 

har utöver detta ställts ett antal diagnoser som inte är specifikt hemmahörande inom 

neuropsykiatriskt spektrum. Statistik över hur många utredningar som ej resulterar i 

fastställande av neuropsykiatrisk diagnos saknas. Då patienter kan ha funktionsnedsättningar 

inom flera områden och kan få fler än en diagnos blir det svårt att alls uppskatta hur många 

patienter som ej får diagnos. 

 

Den neuropsykiatriska diagnosgruppen 

Med neuropsykiatri menas psykiska störningar som först visar sig under barndomen 

och vars uppkomst står att finna i hjärnans funktioner (Jakobsson, 2005). De vanligast 
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förekommande diagnoser som idag räknas till de neuropsykiatriska diagnoserna är diagnoser 

inom autismspektrum, AD/HD-spektrum och Tourette’s syndrom. Även mental retardation 

bör räknas till gruppen. Tillstånd som ofta är kopplade till neuropsykiatriska funktionshinder 

är språksvårigheter, dyslexi och tvångssyndrom. Diagnoserna har ofta gemensamma drag 

såsom inlärningsproblem, sociala svårigheter, koncentrationsproblem och svårigheter 

gällande reglering av aktivitetsnivå (Jakobsson, 2005). 

 

Autismspektrumstörning är en svår utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som 

karaktäriseras av försämringar inom tre områden som innefattar kvalitativt nedsatt förmåga 

att interagera socialt, kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera samt begränsade, repetitiva 

och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter (APA, 2000). Ca 70 – 75 % av 

personer med autism uppfyller också diagnoskriterium för mental retardation då deras 

intelligenskvot understiger 70 (Wing, 1996; Jakobsson, 2005). Denna del av gruppen med 

autism är inte av huvudsakligt intresse för den här studien, då de flesta med den formen av 

autism identifieras tidigt i livet (Wing, 1996). Asperger syndrom skiljer sig från ovanstående 

autistiska tillstånd genom att vare sig talutveckling eller anpassningsförmåga har varit 

försenad i den tidiga utvecklingen, medan övriga diagnoskriterier är gemensamma med 

autism (APA, 2000). Högfungerande autism, som avgränsas från Autistiskt syndrom utifrån 

intellektuell funktionsnivå överstigande intelligenskvot 70, väljer vi i föreliggande studie att 

använda synonymt med Aspergers syndrom, då tillstånden ofta är svåra att särskilja redan i 

tonåren (Wing, 1996). Hos personer med Asperger syndrom, och autism, är nedsättningar 

gällande exekutiva funktioner karaktäristiskt (Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991). 

Exekutiva funktioner definieras som förmåga till målstyrd problemlösning. Där ingår 

beteenden som att kunna planera, inhibera handlingar som inte går i linje med uppställda mål 

samt flexibilitet i tanke och handling (Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991). Detta innebär i 
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sin förlängning att personer, trots god kognitiv funktionsnivå, kan ha en låg funktionsnivå i 

vardagen då brister i de exekutiva funktionerna begränsar tillgången till patientens kognitiva 

potential (Gass & Brown, 1992). Utöver nedsättningar av exekutiva funktioner är en svag 

central koherens, vilket innebär svårigheter i att se helheter och sammanhang, att betrakta 

som karaktäristiskt drag vid autism och Asperger syndrom (Morgan, Maybery & Durkin, 

2003). Prevalensen för Autismspektrumstörningar ligger totalt kring 1,2 %, där Asperger 

syndrom står för 0.5 %, av befolkningen enligt en svensk studie (Kadesjö, Gillberg & 

Hagberg, 1999). Samsjukliga tillstånd till Asperger syndrom är många, framförallt 

förstämningssyndrom och ångestsyndrom vilka står för 56 % av samtliga psykiatriska 

diagnoser som ställs på personer med konstaterad Asperger syndrom (Howlin, 2005). 

 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (AD/HD) kännetecknas av impulsivitet, 

hyperaktivitet och bristande uppmärksamhet (APA, 2000). Tre undergrupper är definierade, 

1) AD/HD med i huvudsak uppmärksamhetsproblem, 2) AD/HD med i huvudsak 

hyperaktivitet/impulsivitet samt 3) ADHD av kombinerad typ (APA, 2000). För diagnos 3 

krävs att kriterierna för diagnos 1 samt 2 är uppfyllda. För studien används endast 

beteckningen AD/HD oavsett vilken diagnos inom AD/HD-spektrat som avses. Symtom vid 

uppmärksamhetsproblem är t.ex. svårigheter att följa ”givna instruktioner”, ”ovillig att utföra 

uppgifter som kräver mental uthållighet”, ”tappar ofta bort saker” och ”är ofta glömsk i det 

dagliga livet” (APA, 2000). Symtom vid hyperaktivitet/impulsivitet är t.ex. svårigheter att 

sitta still och vara still med händer och fötter, svårigheter att utföra uppgifter lugnt och stilla, 

eller svårigheter med att vänta på sin tur eller på annat sätt avbryta eller inkräkta på andra 

(APA, 2000). De bakomliggande orsakerna till de aktuella symtomen förklaras bäst utifrån 

brister i de exekutiva funktionerna (Castellanos, 1999), vilka vid ADHD också visat sig vara 

påverkade av arbetsminnesbrister (Barnett et al., 2001). Det finns omfattande belägg för att 
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prevalensen för ADHD bland barn ligger mellan 3-5 %, och en uppskattning är att runt 

hälften av dessa barn har betydande problem kvar inom området koncentrationssvårigheter i 

20-25 årsåldern (Socialstyrelsen, 2002). Psykiatrisk samsjuklighet för vuxna med AD/HD är 

mer regel än undantag och prevalensen är konsekvent högre gällande framförallt depressiva 

störningar och ångeststörningar (Sobanski, 2006). 

 

Övriga diagnoser. Det förekommer att följande diagnoser ställs först vid vuxen ålder 

men de identifieras ofta tidigt i livet. Detta har lett till att sådana frågeställningar är tämligen 

ovanliga vid neuropsykiatriska utredningar av vuxna, varför dessa ej beskrivs mer utförligt. 

Mental retardation kännetecknas av IK-poäng understigande 70 samt oförmåga att uppfylla 

den förväntade funktionsnivån för åldersgruppen inom två olika livsområden, exempelvis 

skola, arbete eller fritid (APA, 2000). Tourette’s syndrom utmärks av motoriska och vokala 

tics, dvs. ofrivilliga, snabba och återkommande rörelser eller röstuttryck, i en omfattning som 

orsakar kliniskt signifikant lidande (APA, 2000). Samsjukliga psykiatriska tillstånd vid dessa 

diagnoser är olika förstämningssyndrom, AD/HD, Asperger syndrom, genomgripande 

utvecklingsstörningar och organiska sjukdomar (Di Nuovo & Buono, 2005; Ehlers & 

Gillberg, 1993; ref. i Gillberg, 1999). 

 

Syfte och frågeställningar 

Det första syftet med denna studie är att utvärdera vilka eventuella effekter den 

neuropsykiatriska utredningen har gällande patientens symtombild. Valen av symtom i 

föreliggande studie grundar sig på tidigare beskrivningen av den neuropsykiatriska 

diagnosgruppen där karakteristiskt är att majoriteten av de diagnoser som ställs hos vuxna är 

AD/HD eller Asperger syndrom. Inom dessa diagnosgrupper är de mest frekvent 

förekommande samsjukliga tillstånden ångeststörningar och förstämningssyndrom (Howlin, 
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2005; Sobanski, 2006). Denna studie riktar därför in sig mer specifikt på att mäta 

förändringar gällande ångestsymtom respektive depressionssymtom.  

Traditionellt har man inom den psykologiska och medicinska vetenskapen definierat 

hälsa som avsaknad av symtom (Antonovsky, 1979), i vilket fall förändring av hälsa vore 

undersökt bara genom att konstatera hur graden av symtom förändrats. I ett salutogent 

perspektiv, ur latinets salus (hälsa) och genes (uppkomst, utveckling), fokuseras på de 

faktorer som låter hälsan vara intakt trots de påfrestningar i form av stressorer som är allmänt 

förekommande delar av den mänskliga existensen (Antonovsky, 1991). Det andra syftet i 

föreliggande studie är att anta ett salutogent perspektiv i utvärderingen av eventuella effekter 

i och med en neuropsykiatrisk utredning. Det är inom ramen för det salutogena perspektivet 

som teorin om KASAM, med tillhörande självskattningsformulär, har utvecklats. Formuläret 

korrelerar med självskattad hälsa (r = 0,40) och med livskvalitetsmått (r = 0,63) (Svartvik, 

Lidfeldt, Nerbrand, Samsioe, Schersten & Nilsson, 2000). En person med stark KASAM 

kommer genom sin upplevelse och adaptiva hantering av stressorer skapa sig god hälsa. 

Personer inom den neuropsykiatriska diagnosgruppen beskriver livet som oförutsägbart, 

obegripligt, och fullt av svårbegripliga underförstådda regler (Brattberg, 1999; Jansson, 

2007), och framförallt gruppen med Asperger syndrom kan ha stora brister i sin förmåga att 

greppa sammanhang och få mening i sina upplevelser (Jakobsson, 2005). 

Det tredje syftet är att undersöka huruvida eventuella effekter infinner sig under 

utredningens gång, något som förbisetts i tidigare studier, eller om de är förknippade med 

återkopplingen av utredningsresultatet. 

 

Studiens frågeställningar är: 

1. Förändras patientens ångest- och/eller depressionssymtom i och med en 

neuropsykiatrisk utredning?  
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2. Förändras patientens känsla av sammanhang i och med en neuropsykiatrisk 

utredning?  

3. Står eventuella förändringar att finna i och med den informationsinsamlande fasen av 

utredningen eller i samband med återkopplingen av utredningsresultatet?  

 

Då forskning kring utredning och/eller återkoppling inte visat på entydighet gällande 

effekter för den utredde väljer vi att inte ställa någon riktad hypotes gällande vare sig möjliga 

terapeutiska eller skadliga effekter för patienten. Fynd i symtomlindrande och/eller 

hälsofrämjande riktning skulle motivera ett tätare samarbete mellan den utredande enheten 

och behandlande enheten. Det skulle också vara motiverat att hålla tiden mellan avslutad 

utredning och en eventuell påbörjad habiliteringsinsats kort, alternativt utöka utredningens 

omfång för att i större utsträckning även fungera som behandlande instans. Fynd i motsatt 

riktning borde leda till en strävan efter fördjupad kunskap kring patientens reaktioner på samt 

mående genom utredningsarbetet. 

 

Metod 
Deltagare  

Aktuella deltagare för studien har varit patienter remitterade till Neuropsykiatriska 

Enheten (NPE), Lindesberg, eller Neuropsykologisk Mottagning (NPM), Västerås. Vardera 

enhet har tillhandahållit sex patienter. De totalt tolv patienterna, fem kvinnor och sju män, 

utgjorde ett bekvämlighetsurval. Intagningsproceduren vid NPM är att patienter med 

frågeställningen AD/HD, på remiss från familjeläkare, kallas i grupper om tre. Två sådana 

grupper kunde tillhandahållas inom tidsramarna för föreliggande studie. Patienterna tilldelade 

från NPE var de sex patienter i utredningsflödet som var planerade att påbörjas i slutet av 

augusti och början av september 2007. 
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Av tolv tillfrågade tackade samtliga ja till att delta i studien, två via anhörig då det ej 

var möjligt att komma i direkt kontakt med patienten. Åldern varierade mellan 18 och 49. 

Deltagarna har inte själva aktivt sökt för att delta i studien och har ej heller haft något 

att vinna på att delta. Av denna anledning erbjöds deltagarna en ersättning, motsvarande en 

trisslott per mättillfälle för de som fullföljde samtliga mättillfällen, för att delta. 

 

Design 

 För att besvara frågeställningarna i studien har en single-case-design med 

baslinjemätning och upprepade eftermätningar valts. Deltagarna har mätts vid tre tillfällen 

innan utredningen, vilket givit en normalnivå för varje deltagare, en så kallad baslinje. Denna 

baslinje ger en antydan om vilken nivå deltagare skulle kunna ligga på i en framtid om ingen 

utredning skulle initieras, vilket i sin tur ger en möjlighet att hävda utredningens påverkan på 

de beroende variablerna (Kazdin, 2003). 

Grunddesignen var tre mättillfällen före, två mellan utredning och återkoppling samt 

tre tillfällen efter återkoppling. Efter sista mättillfället har varje deltagare svarat på fyra 

frågor (Bilaga 1) vilka handlar om den subjektiva upplevelsen av utredningen, detta för att 

försöka utesluta att andra faktorer utöver utredningen bättre förklarar eventuella förändringar. 

En fråga handlar om återkopplingen och hur informationen som meddelats i denna mottagits 

av deltagaren. 

 

Bortfall  

Av de tolv deltagare som tackade ja till att delta i studien har fem fallit bort och en 

exkluderats. Två deltagare kunde inte påbörja utredningen som planerat. Den ena, med 

frågeställning inom AD/HD samt autism, kunde inte komma till det första planerade 

utredningstillfället, då hon inte kunde förändra sitt arbetsschema så att det stämde överens 
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med utredningstiderna. Den andra personen, som hade frågeställning autism, var 

inneliggande på psykiatrisk avdelning vid första kontakten, vilket också gjorde att ingen 

direkt kontakt med patienten var möjlig vid informationsutskick. När utredningen var nära 

förestående så avbokades tiden på grund av patientens psykiska mående. En deltagare, med 

frågeställning AD/HD, har fallit bort då denne tappat bort samtliga ifyllda formulär gällande 

baslinjemätning. För en deltagare, med frågeställning Asperger syndrom, har formulären 

blivit sönderklippta av småsyskon, efter återkopplingen har denne valt att avbryta 

deltagandet. En deltagare, med frågeställning Neuropsykiatrisk utredning, har fallit bort då 

mellan- och eftermätningsformulären ej har skickats in, deltagaren har ej gått att nå för 

påminnelse. Ytterligare tre har varit klassade som bortfall, men har varit möjliga att fånga 

upp inom studiens tidsramar, varför tiden för eftermätningar snävats in. Ett av fallen fångades 

upp på bekostnad av mellanmätningarna. 

Sju deltagare fullföljde studien med fullständiga baslinje- och eftermätningar. En av 

dessa, med frågeställning AD/HD, har inte följt instruktionen att endast lämna ett svar per 

fråga vid flera mättillfällen, och har som mest givit 71 svar på 43 frågor vid ett och samma 

mättillfälle. Detta medförde osäkra värden vid sammanställningen av de olika måtten vilket 

gjort att denna deltagare exkluderats ur studien. Därmed har sex deltagare varit tillgängliga 

för analys. 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien har muntligen och skriftligen informerats om studiens syfte, vad 

som förväntas av varje deltagare i studien, att undertecknande av samtycke också fungerar 

som fullmakt vilken ger författarna tillgång till deltagarens utredningsjournal, att deltagandet 

är frivilligt och att man när som helst har möjlighet att avbryta deltagandet samt att alla 

personuppgifter och annan information behandlas konfidentiellt. Samtliga deltagare fick 
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underteckna ett kombinerat följebrev och samtyckesformulär (Bilaga 2). Vi har även 

kontrollerat för huruvida patienten har förmyndare eller god man, i vilket fall även dennes 

samtycke skulle inhämtas. Samtyckesformulär har tillsammans med övriga personuppgifter 

bevarats inlåsta, separerade från utredningsjournal och ifyllda formulär. Detta förfarande 

möter de etiska riktlinjer som gäller för forskning på C- och D-nivå inom psykologi 

(Övreeide, 2003; Andershed & Andershed, 2006). Vidare har verksamhetschefen vid 

respektive klinik skriftligen informerats och samtyckt till studien och dess upplägg 

(Bilaga 3). 

 

Inklusionskriterier  

Det har varit ett krav att patienten som kontaktats och tillfrågats har haft en 

medvetenhet om den förestående utredningen. Detta då svårare symtom på autism eller 

mental retardation kan påverka deltagares förmåga att förstå vad de tackar ja till när de 

godkänner att delta i studien. Likaså kan sådana svårare symtom leda till att ifyllandet av 

formulär medför svårigheter för patienten, liksom att resultatet riskerar att bli missvisande.  

 

Instrument 

The Hospital Anxiety and Depression scale (HAD), är ett självskattningsformulär 

utvecklat av Zigmond & Snaith, 1983, med sju frågor vardera gällande ångest respektive 

depression. Varje item poängsätts från 0-3 poäng, och totalsumman varierar mellan 0 till 21 

poäng för respektive tillstånd. Instrumentet är framtaget för somatisk vård, primärt 

cancervård (Zigmond & Snaith, 1983) och täcker därför inte av svårare psykopatologiska 

tillstånd, , vilket är en fördel då tolererbarheten för frågeformulär som rör svårare 

psykiatriska symtom kan vara låg hos patienter som inte definieras som psykiatripatienter 

(Herrmann, 1997). Dessutom har formuläret en större känslighet för mildare former av 
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symtom, vilket i sin tur minskar risken för "golveffekten" (Herrmann, 1997). Exempel på 

item ur HAD-Ångest är "Jag känner mig spänd och nervös", vilken skattas med 

svarsalternativen a) Mestadels, b) Ofta, c) Av och till samt d) Inte alls, och ur HAD-

Depression "Jag känner mig på gott humör". Där skattningen sker med alternativen a) Aldrig, 

b) Sällan, c) Ibland samt d) Mestadels. Vid beräkning är 8 av 14 item poängmässigt 

reverserade. Mätinstrumentet är välanvänt. En översiktsartikel, vars syfte var att undersöka 

instrumentets psykometriska egenskaper identifierar 71 högre vetenskapliga studier relevanta 

för frågeställningar kring instrumentets psykometri, optimal balans mellan specificitet och 

sensitivitet, och begreppsvaliditet (Bjelland, Dahl, Haug & Neckelmann, 2002). Slutsatsen är 

att HADs tvåfaktorsstruktur får stöd, intern konsistens ligger på en god nivå med medelvärde 

för Chronbachs alfa liggande på 0,83 för HAD-Ångest och 0,82 för HAD-Depression. 

Korrelationen mellan HAD-Ångest och HAD-Depression har ett medelvärde på 0,56, en 

förväntad nivå sett utifrån den starka samsjukligheten och den liknande etiologin mellan 

ångest och depression. Mest frekvent föreslaget tröskelvärde är 8 poäng för respektive 

delskala, vilket ger en specificitet och sensitivitet på ungefär 0.80 för vardera delskala 

(Bjelland et al. 2002). 

 

Känsla Av Sammanhang, KASAM. Den andra delen av enkäten utgörs av formuläret 

KASAM (Antonovsky, 1991). Formuläret är uppbyggt av 29 items angående olika områden i 

livet, med fokus på upplevelsen av 1) Begriplighet, 2) Hanterbarhet och 3) Meningsfullhet 

vilka beskrivits ovan. Ett exempel på påstående att ta ställning till är ”I framtiden kommer 

ditt liv förmodligen att vara”, där skattningen sker mellan ytterligheterna (1)”Fullt av 

förändringar utan att du vet om vad som händer härnäst” och (7) ”Helt förutsägbart och 

utan överraskande förändringar”. 13 av de 29 frågorna är reverserade. Instrumentet är 

översatt till 33 språk och använt i 32 länder och utifrån 124 studier konstateras att Cronbachs 
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alfa varierar från 0,70 – 0,95 (Eriksson & Lindström, 2005). Begreppsvaliditeten är utifrån 

faktoranalysering inte helt enstämmig. Olika modeller har föreslagits, vissa har bekräftat den 

teoretiska trefaktorindelningen medan andra finner stöd för en femfaktorindelning och 

ytterligare några finner att KASAM bäst beskrivs enligt en enfaktorstruktur (Eriksson & 

Lindström, 2005). Antonovsky skriver själv att ”Målet hade varit att konstruera en KASAM-

skala som alla komponenterna bidrog till. Själva designen av formulärets olika frågor uteslöt 

tre separata subskalor med låga interkorrelationer.” (Antonovsky, 1991, s 124). Face 

validity bedöms ligga på en acceptabel nivå. För relationen mellan KASAM och andra 

standardiserade instrument, dels i form av samtidig validitet och prediktiv validitet, går 

resultaten från ganska obetydliga till goda (Eriksson & Lindström, 2005).  

Test-retest-reliabilitet med en veckas intervall har resulterat i 0,92 och med mellan 7 

till 30 dagar 0,93 (Frenz, Carey & Jörgensen, 1993). Den senare reliabiliteten är grundad på 

36 försökspersoner, varför den får ses som något osäker. Dock anser Eriksson och Lindström 

(2005) att KASAM-skalan psykometriskt visat sig vara såpass solid gällande reliabilitet, 

validitet, användbarhet och tvärkulturell applicerbarhet, att det inte finnas behov av 

ytterligare psykometriska studier av instrumentet. Vår reflektion av Eriksson och Lindströms 

(2005) slutsats är att vissa validitetsmått inte är så solida som de hävdar. Rådande konsensus 

mellan experter gällande instrumentets validitet ligger dock på en moderat nivå (Eriksson & 

Lindström, 2005), vilket vi ser som gott, då det är så pass många studier som syftat till att 

undersöka instrumentets psykometriska egenskaper. 

 

Procedur 

Första kontakten. Patienten har sökts på de telefonnummer som stått som 

kontaktnummer på respektive enhet. I de fall det inte varit möjligt att komma i direkt kontakt 

med patienten har intervjuaren kontaktat en väl insatt anhörig för att presentera ärendet. 
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Presentationen av ärendet har gått via att utröna huruvida patienten var införstådd med att den 

skulle genomgå en utredning, vilket var ett kriterium för att ingå i studien, till att intervjuaren 

kortfattat beskrivit historiken runt neuropsykiatrisk utredning av vuxna. Efter detta har 

intervjuaren förklarat att en vetenskaplig undersökning av hur patienten eventuellt påverkas i 

och med en utredning är av intresse att genomföra, och att det därför pågår ett samarbete 

mellan psykologprogrammet i Örebro, där uppringande intervjuare är studerande, och 

respektive enhet, för att undersöka just detta. Patienten har efter detta tillfrågats om den kan 

tänka sig att delta i en sådan studie. Vid jakande svar har proceduren för studien presenterats, 

inklusive den ersättning som utgår, och patienten har därefter tillfrågats om intresse av att 

delta fortfarande finns. Patienten har också muntligen informerats om att deltagandet är 

frivilligt och att det när som helst går att avbryta deltagandet om så skulle önskas. 

 

Mätprocedur. Samtliga deltagare uppmuntrades vid första telefonkontakten till att 

godkänna att någon av författarna skulle ringa och påminna vid de tidpunkter formulären 

skulle fyllas i och också att författaren skulle finnas med per telefon under ifyllandet. Två 

personer valde att få telefonpåminnelse, och ingen önskade ha intervjuaren med per telefon 

under ifyllandet. En deltagare önskade ha sin sambo med som stöd, då hon hade en 

dyslexidiagnos, vilket bifölls. Samtliga deltagare informerades om möjligheten att ringa 

någon av författarna vid eventuella problem eller frågor angående studien och/eller 

formulären. 

Hur formulären skickats ut har delvis bestämts i samråd med deltagaren. Deltagarna 

tillhörande NPE fick samtliga formulär för baslinjen vid första utskicket. Formulären var 

sammanhäftade och hade ett försättsblad som tydligt angav när formuläret skulle fyllas i och 

att namn och datum för ifyllande skulle fyllas i längst ner på försättsbladet. Deltagarna 

ringdes upp någon vecka senare för säkerställande om att formulären nått fram. Indikationer 
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om att de föreslagna datumen för ifyllande inte hållits fullt ut fanns för en deltagare. Detta 

gjorde att övriga formulär skickades ut ett och ett till denne. De sex deltagare tillhörande 

NPM fick formulär för två tillfällen utskickade i ett första utskick, och fick fylla i det tredje i 

anslutning till första besöket på utredningsenheten. Då samtliga utredningstillfällen avklarats 

har deltagarna kontaktats per telefon som förberedelse på att ytterligare ett eller två formulär 

kommer per post inom någon dag. Efter återkopplingssamtalet på utredningsenheten 

genomförs samma procedur återigen, med tre formulär för ifyllande. Denna gång hade 

samtliga utskick kompletteras med ett svarskuvert att returnera formulären i. I de fall 

indikationer inkommit om att personer haft svårt att fylla i formulären inom de tidsramar som 

är önskvärt har formulären skickats ut ett i taget.  

 

Utredningsprocedur vid Neuropsykiatrisk Mottagning (NPM), Västerås. Patienterna i 

föreliggande studie har kallats i grupper om tre till en inledande informations- och 

utredningsdag. Dagen börjar med en kort information, i grupp, där patienten får veta vad en 

utredning innebär och hur deras utredningar kommer att se ut. Efter detta träffar varje patient 

arbetsterapeut, läkare och psykolog på tu man hand för att inleda utredningsarbetet hos dessa 

olika instanser. Vid teamkonferens beslutas sedan hur många ytterligare återbesök som krävs 

för utredningen. Även datum för återkopplingssamtal, där deltagaren träffar arbetsterapeut, 

läkare och psykolog för att delges utredningsresultat och eventuell diagnos samt ges tillfälle 

att ställa frågor, fastställs. Utredningen sker sedan enligt den överenskomna planeringen. 

 

Utredningsprocedur vid Neuropsykiatriska Enheten NPE, Lindesberg. I figur ett 

presenteras det flödesschema som varit aktuellt för studiens deltagare utredda i Lindesberg, 

dock ingår inte uppföljningen som en del i studien utan återkoppling av utredningsresultat 
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sker vid läkarbesök. Uppföljning har mer kvalitetssäkrande och intervenerande syften, vilket 

ligger utanför studiens ramar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Utredningsflöde Neuropsykiatriska Enheten, Lindesberg. 
 

Enheten består av yrkeskompetenserna sekreterare, psykolog, arbetsterapeut och 

läkare. Patienten får i allmänhet sin första kontakt med yrkeskompetenserna i nämnd ordning. 

Sekreteraren står för kallelserna och ombesörjer eventuella påminnelser i form av 

telefonkontakt inför besöken. Vid första besöket genomförs en semistrukturerad 

intakeintervju. Den är upplagd för att fungera som informations- och screeningintervju. 

Ärendet lyfts sedan vid teamkonferens. Efter intakeintervjun får patienten tid till 

arbetsterapeut för strukturerad intervju, och till psykolog för neuropsykologisk testning. 

Olika fynd diskuteras sedan vid teamkonferens. I de flesta fall är nästa steg ett kombinerat 

läkar- och återkopplingsbesök. Under detta besök görs en intervju avseende diagnoskriterier, 

eventuella diagnoser ställs och återkoppling till patienten ombesörjes. 

       Neuropsykiatriska enheten, Lindesberg
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Databearbetning 

Bedömning av resultat. I enlighet med studiens design fungerar varje deltagare som 

sin egen kontroll. Genom att mäta samma deltagare vid flera tillfällen går det under vissa 

omständigheter att hävda att det är utredningen som har gett effekt. Deltagarna har mätts 

avseende beroendevariablerna vid tre tillfällen innan utredningen inleds. Denna fas kallas 

baslinjefas och fyller två funktioner 1) Deskriptiv funktion, vilket ger information om 

omfattningen och karaktären av deltagarens problem och 2) Prediktiv funktion, där man 

genom att mäta samma variabler vid flera tillfällen kan predicera vilka mätresultaten skulle 

kunna bli i framtiden om ingen intervention utförs. För att få en god prediktiv funktion är det 

eftersträvansvärt att ha jämna, stabila värden under baslinjemätningarna. Ju jämnare och 

stabilare värden under baslinjefasen, desto lättare att hävda utredningens påverkan om 

värdena förändras under och efter utredningsfasen. Att förlänga tiden för baslinjefasen, och 

utföra fler mätningar är möjliga vägar att öka sannolikheten för en säkrare baslinje, vilket 

dessvärre inte har varit möjligt i föreliggande studie. Ytterligare något som kan hända är att 

baslinjen har en lutning, vilket ställer till med problem eftersom deltagaren kan sägas ha 

predicerat en fortsatt utveckling i lutningens förlängning. Det kan då bli svårare att hävda 

utredningens påverkan på resultatet (Kazdin, 2003). 

Utvärdering av data. De olika resultaten i studien kommer att ställas upp i diagram 

med linjära grafer, vilka kommer att bedömas utifrån följande visuella kriterier:  

1. Inordnar baslinjemätningarnas värden sig jämnt runt en linje, som kan tänkas 

predicera framtida mätningar om ingen påverkansfaktor implementeras. 

2. Ses tydliga trendbrott från dessa prediktioner under mellan- och/eller 

eftermätningarna? 

Om de visuella kriterierna anses uppfyllda och deltagaren inte har någon alternativ 

hypotes till förändringen som är mer sannolik än studiens, anses förändringen beror på 
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utredningen. Även medelvärden för de olika faserna räknas ut, och procentuell förändring 

mellan baslinje och mellan- samt eftermätningar görs. 

 

Resultat 
Deltagare 

I Tabell 1 redovisas kön, ålder och datum för inhämtning av baslinje-, mellan- samt 

eftermätningar för de olika deltagarna.  
Tabell 1 

Kön, ålder och datum för mättillfällen för respektive deltagare. 
 Kön Ålder Tillfällen för 

Baslinjemätning 
Tillfällen för 

Mellanmätning 
Tillfällen för 
Eftermätning 

Deltagare 1 
Deltagare 2 
Deltagare 3 
Deltagare 4 
Deltagare 5 
Deltagare 6 

Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 

Man 
Man 
Man 

24 
19 
35 
31 
23 
35 

4, 21 & 28/8 
23, 30/8 & 6/9 
20, 28/8 & 2/9 
23, 30/8 & 6/9 
9, 16 & 23/8 
9, 16 & 23/8 

24/9 
- 

9 & 25/10 
5/11 

7 & 12/11  
12 & 18/10 

1, 8 & 15/10 
19, 23 & 27/11 
16, 25 & 28/11 
13, 20 & 27/11 
20, 23 & 27/11 

30/10, 6 & 13/11 
 

Endast de deltagare som fullföljt före- och eftermätningar redovisas. Av dem som 

fullföljde studien var könsfördelningen tre kvinnor och tre män, och åldersfördelningen 

mellan 19 och 35 år. Tabell 2 redogör för remissväg, frågeställning och diagnos. 

Tabell 2 

Remissväg, Frågeställning, diagnos samt övriga utredningsresultat för respektive deltagare. 
 Remissväg Frågeställning Diagnos 

Deltagare 1 
 
Deltagare 2 
 
Deltagare 3 
 
Deltagare 4 
 
Deltagare 5 
 
Deltagare 6 
 

Vuxenhab. 
 

Familjeläkare 
 

Distriktsläkare 
 

Familjeläkare 
 

Familjeläkare  
 

Familjeläkare 

Neuropsykiatrisk 
utredning 

Dyslexi, AD/HD, 
ADD* 

Mångåriga depressiva 
symtom 

AD/HD, aggressivitet  
 

AD/HD 
 

AD/HD 
 

Lindrig, mental retardation 
(med autistiska drag) 

AD/HD, Dyslexi  
 

Asperger syndrom, ADD*  
 

Lindrig depressiv episod, 
Utmattningssyndrom  

AD/HD i partiell remission 
 

AD/HD (tecken på osjälvständig 
personlighetsstörning) 

* AD/HD med i huvudsak uppmärksamhetsproblem 
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Symtom 

Studiens första frågeställning är huruvida att genomgå neuropsykiatrisk utredning 

leder till förändring avseende ångest- respektive depressionssymtom. Den tredje 

frågeställningen, huruvida en eventuell förändring står att finna vid mellan- eller 

eftermätningar, presenteras vid respektive symtoms genomgång. I Figur 2 presenteras 

mätningarna av ångest- och depressionssymtom för samtliga deltagare och i tabell 3 och 4 

presenteras medelvärden. 

 

 

 

 
Figur 2 

 
Depression och ångest, HAD, över baslinje-, mellan- och eftermätning för varje deltagare. 

Poängskalan visas i sin helhet, 0 – 21 poäng. 
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Ångestsymtom. Baslinjen för deltagare 2, 5 och 6 uppfyller kriteriet för stabila 

baslinjemätningar. Deltagare 4 har en trend mot ökande symtom, men ligger så nära 

instrumentets tak att någon ökning av symtom ej är möjlig att mäta, varför endast en tydlig 

sänkning eller trend mot sänkning av symtom är att anse som trendbrott. Deltagare 1 och 3 

har också en baslinje med en trendlinje mot ökande symtom, deltagare 3 tydligare än 

deltagare 1. Gällande var förändringar står att finna ses trendbrott vid mellanmätningsfasen 

endast för deltagare 4. För deltagare 2 saknas mellanmätningar. Deltagare 2, 4 och 5 visar på 

trendbrott i riktning mot sänkta symtom, deltagare 4 har tydligt sänkta symtom vid 

mellanmätningen, för att sedan få ökade symtom direkt efter återkoppling, vilka sedan avtar 

under eftermätningsfasen. För deltagare 1 ses ett marginellt trendbrott vid eftermätningen, 

vilket bekräftas av medelvärdesanalysen (tabell 3) som visar på en symtomsänkning på 37 %, 

dock är poängen inom ett så pass lågt intervall att även små skillnader ger stor procentuell 

förändring.  

Tabell 3 
 

Medelvärde och procentuella förändringar gällande HAD ångest 
Deltagare Baslinje Mellanmätning Eftermätning Skillnad i procent 

    Baslinje – 
Mellan 

Baslinje – 
Efter 

1 4,3 5 2,7 16 % -37 % 
2 18 - 10,3 - -43 % 
3 14,7 15,5 12,7 5 % -14 % 
4 18,3 11 16 -40 % -13 % 
5 8 8 5 0 % -38 % 
6 8 7 9 -13 % 13 % 

 
 

Deltagare 3 har ojämna mätresultat, som vid ett första påseende indikerar att 

förändring sker i direkt anslutning till kontakt med enheten. De procentuella skillnaderna är 

små och i sin helhet tolkas resultatet som ej förändring. De ojämna mätresultaten tolkas 
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närmare under diskussionsavsnittet. För deltagare 6 ses ej tillräckligt tydliga trendbrott för att 

någon förändring skall anses föreligga. 

 

Depressionssymtom. Baslinjen för deltagare 1 och 6 uppfyller kriteriet för stabila 

baslinjemätningar, dock på en så låg nivå att endast ökande symtom är möjliga att påvisa i 

och med utredning. Deltagare 2, 3 och 5 uppvisar en svag tendens mot ökande symtom. 

Deltagare 4 har en mycket ojämn baslinje, möjligtvis med en svag tendens mot ökande 

symtom. Gällande var förändringar står att finna ses för deltagare 3 att tendenslinjen vid 

eftermätningarna har rikting mot symtomminskning vilket tolkas som ett trendbrott även då 

medelvärdesanalysen (tabell 4) ej visar på någon förändring, deltagare 5 har ett trendbrott vid 

mellanmätningarna som håller i sig över eftermätningarna, något som bekräftas av 

medelvärdesanalysen.  

Tabell 4 
 

Medelvärde och procentuella förändringar gällande HAD depression 
Deltagare Baslinje Mellanmätning Eftermätning Skillnad i procent 

        Baslinje – 
Mellan 

Baslinje – 
Efter 

1 2 0 1 -100 % -50 % 
2 7,7 - 7 - -9 % 
3 10,7 13 11 22 % 3 % 
4 12,3 7 8 -43 % -35 % 
5 6,3 2,5 2,3 -60 % -64 % 
6 1 1 1 0 % 0 % 

 

Deltagare 2 har inte gjort några mellanmätningar och eftermätningarna är mycket 

instabila vilket försvårar tolkning, dock visar medelvärdesanalysen att förändring ej skett. 

Trots ojämn baslinje för deltagare 4 kan trendbrott hävdas, mellanmätningen ligger lägre än 

samtliga baslinjemätningar och eftermätningarna har en tendenslinje riktad mot minskande 

symtom, något som bekräftas vid medelvärdesanalys med en mellanmätning på 

– 43 % och eftermätning på – 35 %. Deltagare 6 uppvisar ej någon förändring.
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Känsla av sammanhang 

Den andra frågeställningen rör huruvida patientens känsla av sammanhang förändras 

av att patienten genomgår neuropsykiatrisk utredning. Även här presenteras frågeställning 

tre, huruvida eventuella förändringar står att finna vid mellan- eller eftermätningar. I Figur 3 

visas KASAM helskalepoäng över baslinje-, mellan- och eftermätning för varje deltagare. 

 

 

 

 
Figur 3 

KASAM Helskala, över baslinje-, mellan- och eftermätning för varje deltagare. Poängskalan 
visar aktuellt intervall om 100 poäng. Totalt omfång = 29 – 203. 

 

Baslinjen för deltagare 3, 5 och 6 uppfyller kriteriet för stabila baslinjemätningar, 

deltagare 1 har en tydlig trend mot en ökad KASAM. Deltagare 2 har en ojämn baslinje, med 
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en möjlig nedåtgående trend. Deltagare 4 har en mycket ojämn baslinje vilket gör det svårt att 

uttala sig om förändring, men utifrån medelvärdesanalysen (tabell 5) hävdar vi att förändring 

ej skett.  

Tabell 5 
 

Medelvärde och procentuella förändringar gällande KASAM 
Deltagare Baslinje Mellanmätning Eftermätning Skillnad i procent 

        Baslinje – 
Mellan 

Baslinje – 
Efter 

1 153 188 179,7 23 % 18 % 
2 90,7 - 109,7 - 21 % 
3 75 58,5 68,7 -22 % -8 % 
4 72,3 70 71,7 -3 % -1 % 
5 119,3 129 157,7 8 % 32 % 
6 150 150 151,7 0 % 1 % 

 

Gällande var förändringar står att finna har deltagare 3 en sänkt KASAM under 

mellanmätningarna som sedan återgår till ungefär samma nivå som för baslinjen. Deltagare 5 

har tydlig förändring gällande KASAM där trendbrottet inleds i och med mellanmätningarna 

och fortsätter över eftermätningarna, vid medelvärdesanalys är förändringen vid 

mellanmätningen marginell med 8 % för att vid eftermätningen vara tydlig med en höjning på 

32 %. För deltagare 2 saknas mellanmätningar och under eftermätningarna ses en tydlig 

höjning, 21 % vid medelvärdesanalys, som dessutom har något av en tendenslinje mot 

ytterligare höjning. Deltagare 1 har höga värden på KASAM gällande mellanmätningen, 

värdena stabiliseras på en hög nivå under eftermätningarna. Även om resultatet är tydligt 

även vid medelvärdesanalys får det ses som osäkert då baslinjen predicerar just en sådan 

utveckling. Deltagare 6 uppvisar ej någon förändring. 

 

Sammanfattningsvis gällande frågeställning tre, var eventuella effekter står att finna, 

är resultaten inte entydiga. Detta är delvis ett utslag av de bortfall av mellanmätningar som 
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beskrivits tidigare. Av de förändringar som registrerats ses tydligt markerade trendbrott vid 

såväl mellanmätning som eftermätning. Således anses frågeställningen kvarstå. 

 

Avslutande intervju 

För att försöka utesluta att andra faktorer utöver utredningen bättre förklarar de 

förändringar vi ser i formulären har samtliga deltagare intervjuats efter sista 

eftermätningstillfället. I intervjun undersöks huruvida deltagarens subjektiva bild av 

förändringar går i linje med självskattningsformulärens resultat. Deltagarna har också 

tillfrågats om någonting annat i livet har hänt, förutom utredningen, som på ett bättre sätt 

förklarar eventuella förändringar. Även frågor angående utredningsresultat samt hur dessa 

mottagits har ställts. Resultaten från självskattningarna sammanfattas först, för att sedan 

jämföras med intervjusvaren. 

Deltagare 1 har inga kvantitativt självskattade förändringar gällande symtom, men en 

ökning på KASAM som är att se som osäker då baslinjen har en trend i samma riktning. I 

intervju säger hon att hon dels mått sämre för att det varit jobbigt under utredningen, hon har 

också känt sig gladare då hon under utredningens gång tycker sig ha fått större förståelse för 

att hennes barn blivit omhändertaget och att hon nu inte tycker att det är lika dåligt. Hon 

känner sig gladare nu, efter utredningen. Utredningsresultatet tycker hon inte riktigt stämmer. 

Läkaren har pratat om autism, men deltagaren tycker att hennes dyslexidiagnos sedan tidigare 

bättre förklarar hennes problem. Ingenting annat har hänt i livet som kan förklara eventuella 

förändringar.  

Deltagare 2 har tydligt sänkta symtom gällande ångest och en tydlig ökning gällande 

KASAM. Under intervjun säger hon att utredningen var bra och att personalen var noggranna 

och snälla. Hon har fått klarhet i sin problematik och mår lite bättre idag, även om hon 

beskrev en känsla av chock i direkt anslutning till återkopplingen. Hon håller med om 
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återkoppling och diagnos nu när informationen fått sjunka in. Hon anser att förändringen nog 

beror dels på att hon flyttat till ny lägenhet och dels på utredningen.  

Deltagare 3 har sänkt ångestnivå direkt efter återkoppling, för att sedan få ökande 

symtom igen. Samtidigt med återkopplingen ses också en tydlig trend mot minskande 

depressiva symtom. KASAM har en kortvarig sänkning under mellanmätningarna, för att 

sedan återgå till samma nivå som för baslinjen. I intervjun säger hon att det varit jobbigt 

under utredningen, men att det ändå varit skönt att få veta vad som jämt varit fel, och att 

hennes ständiga svårigheter, som att få matlagning och städning att fungera, kanske inte beror 

på lathet. Livet har blivit stressigare under utredningstiden. Efter återkopplingen känner hon 

att hon hänger i luften och bara väntar på att papperen ska komma, vilket hon tycker är 

mycket jobbigt. Återkopplingen tycker hon stämmer in på henne, gällande minnesstörningar 

och koncentrationssvårigheter. Vad som sagts om Asperger kommer hon inte riktigt ihåg. 

Inget annat har hänt i livet som bättre förklarar eventuella förändringar. 

Deltagare 4 har ojämna baslinjemätningar, men det går ändå att se trendbrott mot 

minskande nivå av både ångest och depression, däremot går det inte att uttala sig om 

KASAM. Han förmedlar att han hittat hem i och med utredningen och kontakten med 

personalen på mottagningen. Upplever att han inte ältar lika mycket kring varför han blir 

frustrerad och inte alltid kan kontrollera sig eftersom han har fått veta vad det beror på. Han 

är helt säker på att det är utredningen som lett till denna förändring och anser också att 

återkopplingen varit riktig. 

Deltagare 5 uppvisar minskade symtom för både ångest och depression och en tydligt 

ökad nivå på KASAM. Detta stämmer väl överens med den bild han målar upp under 

intervjun. Han säger själv att han mår bättre, har bättre självförtroende och större tro på sina 

möjligheter att klara av saker nu än innan utredningen. Deltagare 5 nämner också allt stöd 

han fått från enhetens personal, att de gjorde det lilla extra som behövdes för att ordna med 
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bostad och pengar, och att han därmed har ökat förtroende för myndigheter. Han tycker att 

återkopplingen och diagnosen stämmer in väl. 

Deltagare 6 har inga förändringar gällande vare sig symtom eller KASAM. I 

intervjun säger han också att det inte är så mycket förändring. Återkopplingen har stämt in 

och varit till mycket hjälp. Han har känt sig lite oroligare och lite sämre under utredningens 

gång, och detta kopplar han till att hans pappa utreds för lungcancer. 

 

Diskussion 
 

Huvudresultatet i denna studie antyder att patienter som genomgår en 

neuropsykiatrisk utredning uppvisar en minskning av ångest- och/eller depressionssymtom 

eller en höjd känsla av sammanhang. Fem av sex deltagare visar förändring gällande minst ett 

av måtten. För samtliga förändringar utom en har det varit sänkningar av symtom eller ökad 

känsla av sammanhang jämfört med baslinjen. Utifrån de avslutande intervjuerna har 

samtliga förändringar fått stöd i deltagarens egen upplevelse. För två av deltagarna med 

tydliga förändringar finns det andra händelser i livet som kan bedömas vara möjliga 

förklaringar/delförklaringar till förändringarna. 

 

Möjliga tolkningar av mönster i resultaten.   

Om den föreslagna cut-off-gränsen för kliniskt signifikanta symtomnivåer på HAD, 

8+ (Eriksson & Lindström, 2005), tillämpas konstateras att tre av sex deltagare ligger på eller 

över denna gräns vid baslinjemätingarna avseende depressionssymtom och fem av sex ligger 

på eller över denna gräns avseende ångestsymtom. Denna överrepresentation av framförallt 

ångestproblematik hos deltagarna i studien är stor, och kanske kan fungera som en indikation 

för hur livet kan se ut för de personer med neuropsykiatriska nedsättningar som ej har fått en 
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adekvat diagnos, och därmed inte heller har någon förklaringsmodell till sina 

funktionsnedsättningar. 

När vi tittar på resultaten utifrån ett åldersperspektiv blir ett första intryck att det finns 

tydliga skillnader gällande ökning av KASAM mellan deltagarna i ålder 19-24 år jämfört 

med deltagarna i åldern 31-35 år. Den yngre gruppen har tydligt ökad nivå av KASAM, ett 

mönster som dock får ses som något osäkert då en deltagare har en tydlig uppåtgående 

tendens redan under baslinjefasen, en deltagare har fått extra stöd och hjälp av 

utredningsenheten gällande rätt kontakter för bostadsfrågor och ekonomi, och en tillskriver 

sina förändringar till både utredning och att hon bytt bostad under utredningstiden. När vi går 

tillbaka till forskningen gällande KASAM kan vi inte finna något stöd för att KASAM skulle 

vara mer stabil vid ökad ålder, däremot finns forskning som pekar på att KASAM ökar i ett 

livsperspektiv (Eriksson & Lindström, 2005), och därmed inte är så stabil som Antonovsky 

tidigare hävdat (Antonovsky, 1991). I denna studie finns inte några indikationer mot att den 

äldre gruppen skulle ha högre KASAM än den yngre. 

Ett alternativt sätt att dela upp resultaten är att se skillnader över diagnoser, där tre 

deltagare, 2, 5 och 6, givits diagnosen AD/HD. Samtliga tre har baslinjer som är relativt sett 

stabilare än övriga tre. I övrigt ser vi inte något som är specifikt för just den gruppen. 

Vi har i analyserna av resultaten inte funnit att några skillnader mellan könen skulle 

föreligga. 

 

Bidrag till tidigare forskning 

Resultatet i föreliggande studie tyder på att en vidgning av Finn och Tonsagers (1997) 

arbete med terapeutisk utredning är rimlig. Den neuropsykiatriska utredning som studerats är 

ej primärt framtagen med den specifika målsättningen att leda till terapeutiska effekter, men 

studien pekar ändå på att hälsofrämjande och/eller symtomlindrande effekter kan uppnås. En 
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preliminär slutsats är att resultaten från Finn och Tonsagers arbete torde gå att applicera även 

inom ramarna för ett neuropsykiatriskt utredningsarbete.  

Tidigare forskning gällande effekterna av utredning och återkoppling (Allen et al., 

2003; Finn & Tonsager, 1992; Newman & Greenway, 1997) bygger på deltagare rekryterade 

från universitetsmiljö, vilket talar för att det huvudsakligen rör sig om relativt lindrig psykisk 

problematik. Vidare har dessa studier tittat på effekterna av utredning och återkoppling vid 

personlighetstestning. Föreliggande studie antyder förändringar hos patienter med 

psykiatriska diagnoser utredda vid två olika neuropsykiatriska enheter tillhörande olika 

landsting, något som talar för en möjlig generalisering av de tidigare forskningsresultaten. 

Vidare kan konstateras att trots den annorlunda procedur neuropsykiatrisk utredning innebär, 

avseende såväl informationsinsamling som besöksfrekvens, så visar den på liknande resultat 

som den tidigare forskningen, varför en generalisering till fler former av utredningar är rimlig 

att föreslå. 

Resultaten i studien går också i linje med vissa av fynden i Nordlander och 

Spångbergs (2004) studie, bland annat att neuropsykiatrisk utredning kan lindra skammen i 

att inte klara vissa delar i livet, vilket togs upp i intervjudelen av två av deltagarna i denna 

studie. I Nordlander och Spångbergs (2004) artikel uppger 67 % av deltagarna att 

utredningen medfört en förändring till det bättre. Detta verkar gå i linje med 

skattningsresultat och intervjuresultaten i denna studie. Studierna är dock så skilda åt i sin 

design att det är svårt att dra några säkra slutsatser angående resultaten. 

 

Teoretiska förklaringar 

Huvudsyftet med studien har varit att undersöka huruvida patientens ångest-, 

depressionssymtom och/eller hälsa förändras av att patienten genomgår en neuropsykiatrisk 

utredning. Målsättningen har ej varit att leverera någon fullständig teoretisk 
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förklaringsmodell och studiens design har varit sådan att möjligheterna till att identifiera de 

specifika faktorer som påverkat förändringseffekterna är begränsade, varför vi endast kan 

spekulera kring möjliga förklaringar. Flera av deltagarna beskriver i den avslutande intervjun 

hur de genom utredningen fått förklaringsmodeller till sina ofta livslånga svårigheter. En 

deltagare upplever till exempel att han inte ältar lika mycket kring varför han blir frustrerad 

och inte alltid kan kontrollera sig, eftersom han har fått veta vad det beror på. Två deltagare 

upplever att de inte behöver tolka sina oförmågor att få saker gjorda som lathet i och med 

utredningsresultatet. Dessa nya förklaringsmodeller skulle kunna vara en produkt av de 

psykoedukationsaspekter som ingår i utredningen och kan ha inlett en process där deltagarna 

genom de givna förklaringarna ändrat förhållningssätt kring sina svårigheter, det vill säga 

ökad begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 1991), men det kan lika gärna tolkas som 

att en ominramning ägt rum. Ominramning är en intervention som visat god effekt på att 

minska depressionssymtom i ett inledande skede av en terapi (Conoley & Garber, 1985). 

Då förändringar endast finns mot en starkare känsla av sammanhang, tänker vi att en 

utvidgning av Landsverk och Kanes (1998) resultat skulle kunna göras till den 

neuropsykiatriska patientgruppen. Vi kan inte hävda att det är just psykoedukation som 

påverkat känsla av sammanhang i föreliggande studie, men flera uttalanden i intervjuerna går 

i linje med sådana hypoteser. Vad gäller de ickespecifika faktorernas förklaringsvärde så har 

flera deltagare beskrivit hur de fått god kontakt med, bra stöd av och ett trevligt bemötande 

från personalen vid utredningsenheterna, detta tolkas som att en god arbetsallians har skapats. 

Dock har vi inga möjligheter att spekulera kring förväntanseffekternas roll. 

 

Oväntade resultat 

Deltagare 3 uppvisar förändring som inte stämmer in i mönstret, då hon har sänkning 

gällande ångest vid den första eftermätningen med en påföljande kraftig ökning av symtom 
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under de följande två mätningarna. Under samma mättillfällen minskar depressionssymtomen 

i samma takt som ångestsymtomen ökar. Att ångest ökar kan förklaras med att deltagaren i 

intervju delger att hon känner det som att hon ”hänger i luften” medan hon väntar på att 

papperen ska komma från enheten. Detta är ett förhållande som vi under uppbyggnaden av 

studiens hypoteser och design inte tagit i beaktande. Personer som genomgår en utredning får 

inte tillgång till samhällsinsatser innan utredningsenheten fört tillbaka resultatet till 

remitterande instans, då också patienten får fullständigt skriftligt utlåtande. Detta kan ta lite 

tid, vilket för denna deltagare verkar innebära ökad ångest. En möjlig förklaring till 

sänkningen i depressionssymtom under samma period är den föreslagna ominramning som 

ägt rum i och med återkopplingen, detta tolkat utifrån hennes uttalande om att det kanske inte 

beror på lathet att hushållssysslor inte fungerar. 

 

Den neuropsykiatriska diagnosgruppen 

Studien har, från början till slut, varit kantad av svårigheter, vilka oftast är möjliga att 

förklara utifrån specifika funktionsnedsättningar, gällande exempelvis exekutiva funktioner, 

som att deltagare har fallit bort till följd av bortglömda utredningstider, bortglömda tider för 

ifyllande av formulär och borttappade formulär. Instruktioner för ifyllande av formulär har 

inte alltid följts, vilket lett till ifyllande av formulär vid felaktiga tidpunkter, eller på felaktigt 

sätt, t.ex. med ifyllande av flera svar på ett enskilt item. Dessa olika svårigheter kan ses som 

indikationer mot specifika diagnoskriterier. Det har vidare visat sig varit svårt att hålla 

kontakten med tre deltagare då de som mest bytt telefonnummer, alternativt fått 

telefonnumret avstängt, tre gånger, och som mest bytt adress tre gånger, under 

utredningstiden. I inget fall har utredningsenheten meddelats om detta av patienten. Vidare 

har en deltagare under utredningens gång blivit bostadslös och boende på gatan men fick 

snabbt insats från utredningsenheten, vilket gjorde att fortsatt insamling av data för studien 
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var möjlig. Trots de problem som uppstått på grund av den neuropsykiatriska gruppens 

karaktäristiska svårigheter så har resultat från det antal deltagare som studiens design krävt 

kunnat samlas in. 

 

Studiens begränsningar 

Studiens baslinjer består alla av tre mättillfällen. Detta har visat sig vara i kortaste 

laget för att ge stabila baslinjer, vilket minskar dess prediktionsvärde och därmed 

möjligheterna att upptäcka förändring. Då en deltagare i intervju sagt att han börjat reflektera 

redan i och med första tillfället han fyllde i formulär, skulle det också ha varit positivt att ha 

olika långa baslinjer för att säkra mot instrumentets påverkan. Mellanmätningarna har i flera 

fall bestått av endast en mätning, tätt efter sista utredningstillfället, då tiden mellan utredning 

och återkoppling varit kort. De förändringar som visat sig där blir därmed osäkra. 

Kontinuerliga mätningar under hela utredningsförfarandet hade varit att föredra. Tiden 

mellan utredningens slut och uppföljningsmätningarna var relativt kort vilket gör att det är 

svårt att uttala sig om huruvida effekterna av densamma rör sig om tillfälliga eller mer 

varaktiga reaktioner. Eftermätningar under längre tid hade varit önskvärt, men var ej möjliga 

inom studiens tidsramar. 

Vid baslinjemätning har två deltagare skattat sig mycket nära miniminivå för 

depression och två nära maxnivå för ångest, vilket medfört att förändring i dessa fall endast 

varit möjliga att se för endera ökning eller minskning av symtom. En urvalsprocess där 

personer inom ett visst intervall av ångest- och depressionssymtom går vidare till den 

egentliga studien skulle säkra för denna svaghet. 

På grund av studiens tidsramar, men också av etiska skäl, har det ej varit möjligt att 

påverka flödesgången i de olika utredningarna. Om detta vore möjligt skulle effekterna av de 

olika delarna i en utredning gå att undersöka. 
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Enskilda deltagares livssituation eller funktionsnedsättningar ger också vissa 

begränsningar för tolkningen av data. Deltagare 1 har fått diagnos Lindrig mental retardation, 

vilket gör att viss försiktighet behöver iakttas vid tolkningar. Vi har jämfört de olika 

mättillfällena och ser att värdena inte rör sig från en ytterlighet till en annan, och att 

skattningarna inte på något vis är att betrakta som mer fluktuerande än någon av de övriga 

deltagarnas. Däremot finns en tendens till fler skattade extremvärden. Deltagare 2 har flyttat 

under utredningstiden och anser att såväl hennes byte av bostad som utredningen i sig 

förklarar hennes förändrade mående. Deltagare 5 har åtnjutit extra stöd inom ramen för 

utredningen. Under utredningstiden blev han bostadslös och fick hjälp av utredande enhet 

med att skapa kontakter för att ordna bostad och inkomst. Därmed uppstår frågan om 

huruvida de uppmätta effekterna härrör från utredningen eller turbulensen i och med att bli 

bostadslös, bo på gatan och sedan få hjälp att ordna upp denna situation. Deltagare 6, som 

inte visat på någon förändring under utredningen, uppger i intervju att han både mår något 

sämre och känner lite mer oro, då hans far för närvarande utreds för cancer. Detta har inte 

gett några utslag i skattningsformulären och en möjlig tolkning av detta är att turbulensen 

runt fadern stört ut möjligheterna till att tillgodogöra sig utredningens eventuella positiva 

effekter.  

 

Styrkor med studien 

En styrka med aktuell studie är att deltagarna har rekryterats i samband med en 

intervention som varit planerad att ske oavsett om de valt att delta eller ej. Det finns i och 

med detta inte någon risk att deltagarna befunnit sig i en ”förändringsfas”, något som kan 

vara fallet i samtliga behandlingsstudier där rekrytering sker på ansökningsbasis. 

Deltagarna har intervjuats efter samtliga mätningar för att avgöra om det finns 

omständigheter i livet som bättre förklarar eventuella förändringar eller om återkopplingen 
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delgivit önskvärda resultat, något som säkerställer den kliniska signifikansen och ökar den 

interna validiteten. 

En styrka med single case-design är att mer information om varje enskild deltagare 

samlas in jämfört med gruppstudier, vilket kan ge ett större underlag för hypotesgenerering 

inför framtida studier. 

Författarna har genom att ej vara delaktiga i utredningsarbetet minimerat risken för att 

påverka såväl utredningsinnehållet som deltagarnas självskattningar i riktning mot 

överensstämmelse med författarnas eventuella teser och förhoppningar. Social önskvärdhet 

upplevs annars som en stor fara med studier där forskaren har riktade hypoteser, själva håller 

i interventionen och dessutom bygger en relation med deltagarna. 

I tidigare studier (Allen et al., 2003; Finn & Tonsager, 1992; Newman & Greenway, 

1997) har globala symtommått använts vilket medfört att specifika symtom förbisetts. 

Föreliggande studie har genom användandet av specifika symtommått gjort att det mer 

precist går att avgöra vad som förändrats i och med utredningen. 

 

Implikationer för framtida forskning 

Antalet mättillfällen har i denna studie hållits till ett minimum, liksom testbatteriets 

omfattning. Detta gjordes av hänsyn till vissa karaktäristika för aktuella diagnosgrupper, t.ex. 

diagnoskriterier som glömska, ovilja att utföra mentalt krävande uppgifter, eller att ofta tappa 

bort saker för AD/HD. För gruppen med autismspektrum har farhågorna varit att de skulle 

sakna motivationen att genomföra mätningarna om dessa blir för betungande eller att de 

själva inte har något att vinna på deltagande. Det har med andra ord varit ett medvetet val att 

hålla formulären korta, exakt likadana varje gång, och mättillfällena så få som möjligt, för att 

så långt som möjligt undvika bortfall i studien, vilket har bidragit till flera av de 

begränsningar och brister med studien som beskrivits ovan. Det har visat sig att våra farhågor 
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till viss del varit ogrundade. Vi har märkt av en stor vilja och önskan att delta, av tolv 

tillfrågade kunde alla tänka sig att delta. Med kortare formulär tror vi oss ha kunnat lägga in 

betydligt fler mättillfällen, utan att för den skull fått fler bortfall. Tipset för framtida studier är 

alltså att våga lägga in flera mättillfällen. De deltagare som försvinner på grund av glömska 

och borttappade formulär gör det även vid ett mindre antal mättillfällen. Däremot är en 

rekommendation att hålla formulären korta, detta då flera deltagare kommenterat att det varit 

jobbigt att fylla i dessa. Vi tror inte heller att trisslotterna haft någon avgörande betydelse i att 

motivera deltagarna, detta utifrån en del kommentarer kring ämnet. Två deltagare har 

skämtsamt frågat om vi vill göra dem till spelmissbrukare. Detta etiska dilemma upptäcktes 

för sent, och vi lämnar det upp till framtida studier att komma på bättre ersättning om sådan 

ska erbjudas. 

Vi ser en risk med systematiskt bortfall av deltagare vid användande av designen i 

föreliggande studie. Därför behövs forskning med annan design, framförallt av sådan art där 

mättillfällena sker i samband med besökstillfällena. Detta för att fånga upp gruppen med de 

största funktionsnedsättningarna gällande glömska, svårigheter med mentalt krävande 

uppgifter, svårigheter att följa instruktioner och så vidare. Hur kontrollgrupp ska kunna 

ordnas utan detta systematiska bortfall blir ett bekymmer att lösa för framtida forskning. 

Vidare skulle det vara intressant att designa studier för att finna förklaringar till 

förändringseffekterna där man försöker avgöra vilka delar i en utredning som påverkar 

förändringseffekterna. Om man lyckas med detta skulle det eventuellt vara möjligt att 

utveckla utredningsmetoderna för att maximera de positiva förändringseffekterna, alternativt 

minimera påfrestningarna, vid neuropsykiatrisk utredning. 
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Implikationer för arbetet med den neuropsykiatriska diagnosgruppen 

Att utredning skulle ge förändringseffekter kommer sannolikt inte som någon 

överraskning för professionella inom området. Vi har under arbetets gång varit i kontakt med 

utredare vid olika enheter som anser att utredning är behandling. Föreliggande studie har 

givit indikationer om att en sådan uppfattning kan vara rimlig gällande neuropsykiatriska 

utredningar. Vad gäller implikationer för arbetet med den neuropsykiatriska diagnosgruppen 

ställer vi oss följande frågor. Kan man på något sätt öka de positiva effekterna? Vi tror att så 

skulle vara möjligt, även utan att kompromissa med det primära utredningsuppdraget. Och 

hur skulle man i så fall kunna ta tillvara dessa effekter i ett längre behandlingsperspektiv? 

Tillsammans med den forskning som visar att utredning går utmärkt att använda som 

terapeutisk intervention ställer vi oss också undrande till dagens ofta förekommande 

uppdelning mellan behandlande och utredande enheter. Kanske finns det större möjligheter 

att ta tillvara effekterna av själva utredningen om dessa olika enheter arbetade närmare 

varandra, eller kanske rentav slogs ihop. Ett annat tänkbart scenario är att viss typ av vidare 

behandling, eller viss typ av patienter behandlas, vid utredande enheter i samband med 

utredningen. 

Slutligen ställer vi oss frågande till rimligheten i att särskilja behandling och 

utredning även på begreppsnivå. Dels då vi har svårt att se hur behandling skulle kunna ske 

utan någon informationsinhämtning och dels då ”behandlingseffekter” står att finna även vid 

utredning. 
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Bilaga 1, Avslutande intervju 

 
 
 
 
Frågorna vid den avslutande intervjun var av semistrukturerad form för att ge möjlighet till 
uppföljningsfrågor, de fyra huvudfrågorna var: 
 
 

1. Hur tycker du att det varit att genomgå den neuropsykiatriska utredningen? 
 
2. Du har nu fyllt i X antal formulär som handlar om hur du mår och hur du ser på saker 

och ting. Vi nu intresserade av att veta om du själv tycker att ditt mående eller din syn 
på saker och ting har förändrats under utredningstiden. 

 
 
3. Finns det någonting utöver utredningen som skulle kunna förklara en förändring? 
 
4. Vi undrar också hur återkopplingen varit. Har du fått någon diagnos? I så fall vilken? 

Hur känns det? Tycker du att det stämmer? 
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  Bilaga 2, Följebrev och samtycke 

Följebrev och samtycke 

En neuropsykiatrisk utredning syftar till att, genom att samla in data kring den utredde, 
avgöra huruvida en neuropsykiatrisk diagnos kan ställas eller ej.  Genom att undersöka vilka 
effekter en sådan utredning har för patienten tillför vi kunskaper kring utredningsförfarandet. 
I ett samarbete mellan psykologkandidater vid Psykologprogrammet, Örebro Universitet, och 
olika neuropsykiatriska utredningsenheter har en studie som syftar till att undersöka dessa 
eventuella effekter inletts. 

Medverkan i denna studie är frivillig och riktar sig till Dig som remitterats för 
neuropsykiatrisk utredning. Som deltagande i studien kommer Du att vid tre tillfällen före 
utredningen, en till två tillfällen mellan utredning och återkoppling samt vid ytterligare tre 
uppföljande tillfällen fylla i självskattningsformulär som mäter olika symtom- och 
hälsoaspekter. Detta tar en del av din privata tid i anspråk, och som tack önskar vi ersätta Dig 
med ett antal trisslotter som blir dina efter att samtliga planerade mätningar är klara. Antalet 
lotter blir samma som antalet tillfällen du fyllt i formulär.  

För att kunna göra jämförelser över demografiska aspekter, exempelvis skillnader i kön, ålder 
etc. behöver vi även tillgång till Din utredningsjournal. Alla uppgifter som på något sätt går 
att koppla till Din person kommer att behandlas i enlighet med de rutiner som gäller för övrig 
verksamhet vid utredningsenheten. Din identitet är strängeligen konfidentiell och kommer 
inte att röjas i någon publicering. 

Din medverkan är viktig för studien och vi ser fram emot Ditt deltagande. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 .................................  .................................  
 Andreas Karlsson  Magnus Eriksson
 psykologkandidat  psykologkandidat 

 
SAMTYCKE 
 
Jag har läst ovanstående information (eller informationen har lästs upp för mig) och 
samtycker härmed till att delta i denna studie enligt vad som beskrivits i detta. 
 
………………………………  
Ort / datum 
 
 
……………………………..  
Underskrift 
 
…………………………….   
Namnförtydligande 
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Bilaga 3, Godkännande verksamhetschef 
 

 
 
 

Godkännande 
 

 
 
 
 

Detta godkännande berättigar Andreas Karlsson och Magnus Eriksson, 
psykologprogrammet Örebro universitet, att som ett led i sitt 
examensarbete insamla data, enligt nedanstående, från patienter 
remitterade för neuropsykiatrisk utredning vid aktuell enhet. 
 
De patienter som väljer att delta kommer att, tre gånger före, en till två 
gånger under, och tre gånger efter utredning, få möjlighet att svara på 
enkäten KASAM samt ytterligare en enkät för att även täcka in vissa 
symptom, huvudsakligen ångest samt depression. För detta kommer att 
erbjudas motsvarande en trisslott per genomfört mättillfälle till varje 
deltagare som genomför samtliga mätningar, dessa lotter distribueras 
först efter att samtliga mättillfällen genomförts. Eventuellt kommer 
deltagaren att intervjuas kring sina erfarenheter utav utredningen efter 
avslutad utredning och övrig datainsamling. 
 
Deltagande är frivilligt och sker utifrån informerat samtycke, där 
deltagaren också godkänner att vi tar del av dennes utredningsjournal för 
insamling av olika demografiska uppgifter. 
 
 
…………………………………… 
Ort och datum 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
Namnförtydligande 
Verksamhetschef 
Aktuell enhet, ort 

 


