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Vetenskap och beprövad 
erfarenhet
Emminence based treatment

Evidence based treatment

Evidence based practice

Evidence based psychological practice



Den kliniske psykologen

I krigets spår

Under läkarens beskydd

Genom facklig kamp

I brott med vetenskapen



Det mörka 80-talet
Medicinska behandlingar 
marknadsfördes tydligare 
som förstahandsval

Psykologiska behandlingars 
framtid i det Amerikanska 
försäkringssystemet var 
osäker



APA Task Force on Empirically Supported
Treatments, Society for Clinical Csychology, Div
12 (1995)

Psykologiska behandlingsmetoder riskerade att hamna i 
skymundan i konkurrensens med läkemedel

Forskningsbaserade metoder var ofta inte kända eller 
uppskattade bland psykologer

Tydliggöra befolkningsnyttan av att psykologer besitter 
effektiva metoder

Tydliggöra att psykologin är den primära vetenskapen 
inom detta område



APA Task Force on Empirically Supported
Treatments, Society for Clinical Csychology, Div
12 (1995)

WELL ESTABLISHED TREATMENTS

PROBABLY EFFICACIOUS TREATMENTS

- Forskningens mängd

- Forskningens kvalitet

- Beskrivning av sample

- Beskrivning av metod



Resultatet

FÖRDELAR
Etablerar psykologisk 
behandling över en rad 
områden som empiriskt väl 
validerad behandlingar, 
framför allt beteendeterapi 
och KBT

Producerar listor över 
behandlingar som kan ligga 
till grund för prioriteringar 

NACKDELAR
Etablerar psykologisk 
behandling över en rad 
områden som empiriskt väl 
validerad behandlingar, 
framför allt beteendeterapi 
och KBT

Producerar listor över 
behandlingar som kan ligga 
till grund för prioriteringar 



APA Task force on Empirically Validated
Psychotherapy Relationships, Division for 
Psychotherapy,  29

Metod är endast en del av behandlingen

Vill lyfta fram processforskningen och andra aspekter 
som är avgörande för det terapeutiska arbetet

Huvudsakligen fokuserad på korrelationsbaserad 
forskning

Vill visa att forskningen kring den terapeutiska 
relationen har ackumulerat en solid forskningsmassa



APA Task force on Empirically Validated
Psychotherapy Relationships, Division for 
Psychotherapy,  29

ELEMENTS OF THE RELATIONSHIP

DEMONSTRABLY EFFECTIVE

PROMISING AND PROBABLY EFFECTIVE

METHODS OF ADAPTING

DEMONSTRABLY EFFECTIVE

PROMISING AND PROBABLY EFFECTIVE



Resultatet

FÖRDELAR
Bekräftar en allmän bild som 
ligger i linje med klinikers 
erfarenhet över ett vitt 
område

Drar nytta av icke 
experimentell kunskap

NACKDELAR
Bekräftar en allmän bild som 
ligger i linje med klinikers 
erfarenhet över ett vitt 
område

Drar nytta av icke 
experimentell kunskap



Evidence-based
psychological
practice

APA, 2005, PRESIDENTIAL TASK FORCE



Bästa tillgängliga evidens

Kliniskt expertis

Klienters karakteristika, värderingar och kontext

Utvärdering

Evidensbaserad psykologisk 
praktik



Evidensbaserad psykologisk 
praktik

Bästa tillgängliga evidens
◦ Vad säger den samlade forskningsmassan om bedömning 

och behandling vid ett givet problem och 
klientpopulationer
◦ Experimentella studier

◦ Naturalistiska studier

◦ Kvalitativa studier

◦ Grundforskning

◦ Aggregering av forskning utifrån massa och kvalitet

◦ Progression av data från kliniska iakttagelser till 
systematiska genomgångar och meta-analyser



Evidensbaserad psykologisk 
praktik

Bästa tillgängliga evidens

Kliniskt expertis
◦ Kliniker bör besitta ett flertal kompetenser
◦ Utredning

◦ Interpersonella färdigheter

◦ Förmåga att reflektera över egna ställningstaganden och insatser

◦ Förmåga att värdera forskning

◦ Förståelse för olika dimensioners påverkan

◦ Kunskap att avgöra behov av andra resurser

◦ Förmåga att ge rational för åtgärder



Evidensbaserad psykologisk 
praktik

Bästa tillgängliga evidens

Kliniskt expertis

Klienters karakteristika, värderingar och kontext
◦ Specifika problem och personliga karakteristika

◦ Sociokulturella sammanhang

◦ Stressorer

◦ Preferenser och värderingar



Evidensbaserad psykologisk 
praktik

Bästa tillgängliga evidens

Kliniskt expertis

Klienters karakteristika, värderingar och kontext

Utvärdering
◦ Att kontinuerligt utvärdera arbetet under pågående intervention ger ett 

underlag för  fortsatt kliniskt beslutsfattande



Bästa tillgängliga

forskningsevidens

Patienterns

värderingar, 

karakteristika och

livsomständigheter

Klinisk

expertis

Kliniskt beslutsfattade



Evidensbaserad 
psykologisk praktik – Är 
vi beredda för det?



Är vi beredda att överge tribalismen?

◦ Väga data på samma sätt oberoende 
skolbildningstillhörighet

Är vi beredda att anamma ett grundläggande 
vetenskapligt perspektiv?
◦ Den vetenskapliga psykologin som grund

◦ Mångfacetterad vad gäller områden, metoder och teorier

◦ Är skild från den praktiska erfarenheten som grund



Är vi beredda att som individer kritiseras för att inte 
praktisera på vetenskaplig grund?
◦ Vilken ska vara gruppgemenskapen

◦ Vilken ska vara kunskapsgemenskapen


