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Praktikrelevant och klientcentrerad
forskning – vad är det?

n Forskning om individinriktade åtgärder, organisationsmetoder, arbets-
processer och strukturer (innovativa insatser, organisering och 
implementering),

n Forskning om målgrupperna och miljöförhållandena som orsakar problem 
(risk- och skyddsfaktorer och individuella likheter och skillnader),

n Forskning om mötet mellan klienter och tjänster - hur barn och föräldrar 
möts i tjänsterna, hur tjänsterna informerar och involverar barn, ungdomar 
och deras föräldrar,

n Forskning om kontakt och samarbete mellan den sociala barnavården, 
förskolor, skolor och hälsovård: hur tjänsterna samarbetar på kommunnivå 
och vertikalt mellan administrationsnivåer från kommun till stat.  



«What works?»

n Utvärdera effekterna av tjänster och åtgärder relaterade till tidig 
intervention, förebyggande åtgärder, behandling och vårdsplasseringar,

n Forska på etablerad praktik eller på innovative metoder och programmer?

n Forskning om innovativ praktik, nya metoder och organisationssätt,

n Pilotstudier (eng. feasibility studies) av innovativ praktik som ger feedback 
om frågor, behov och erfarenheter från praktiker, klienter och andra 
interessentgrupper, 

n Prospektiva, randomiserade studier (RCT) med slumpmässig fördelning av 
deltagarna i forsøks- och kontrollgrupper och med upprepade mätningar.



1. Konkrete og målbare mål 
2  Mål på forbedring som følges over tid 

3  Endringer som leder til forbedringer av praksis 
4  En serie av endringssirkler som illustrerer et innovativt og 

systematisk forbedringsarbeid

Innovasjon gjennom forbedringssirkler



Brukermedverkan och delaktighet

n Brukarmedverkan är viktigt i alla aspekter av forskningsprocessen, från att 
identifiera behov till "färdiga" åtgärder,

n Insatser utforskas och utvecklas med chefer, utövare, klienter och 
användare för att identifiera kunskaps- och kompetensbehov inom 
praktiken,

n Barn och ungdomar har varit lite involverade i att utforma insatser för dem 
och har hatt en perifer roll i undersökningar och utvärderingar,

n "Samskapande" bidrar till mer användarvänliga insatser, både baserade på 
fältets behov och forskningskriterier för effektiva åtgärder.
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n I 1997 organiserade Barne- og 
familiedepartementet i samarbete 
med ’Mental helse programmet’ i 
Norges Forskningsråd en expert-
konferens.

Rapport till Norges forskningsråd:
1) starkare fokus på förebyggande åtgärder 

och tidig intervention, 
2) strukturerade behandlingsåtgärder i familj 

och lokal miljö,och 
3) 3) utvärderingar med randomiserade 

kontrollerade studier.



Program
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”Readiness” Kontekst

Implementeringsprosessen i Norge
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RCT replikasjonsstudier



Evidenskritik
n "Manual-baserad praxis innebär stark styrning och kontroll av 

utövare” (jf New Public Management),

n "Respekterar inte principen om professionell autonomi och 
metodfrihet,

n ”Är skadligt för upprättandet av terapeutisk allians och en 
samarbetsrelation”,

n ”Tar inte hänsyn till sammanhang och individuell klientvariation",

n "Tar inte tillräckligt hänsyn till komplexa problem i praktiken".



Argument för kunnskapsbaserad praxis

n "Att både forskare och utövare ska använda bästa kunskap om" vad 
som fungerar”,

n ”Begränsar professionell autonomi och metodfrihet till att handla om 
verksamma interventioner”,  

n "Erfarenhetskunskap och professionellt omdöme används för att 
säkerställa god efterlevnad och kvalitet",

n Trots stor motstånd från akademiska miljön, har kommuner, barn 
och familj-tjänster och praktiserande socialarbetare vist et stort 
interess. 

n I Norge finns det 22 MST team, 350 PMTO terapeuter, 116 TIBIR 
kommuner med 1300 aktiva och 230 PALS skolor. 



Status TIBIR 2018111 TIBIR-kommuner/bydeler, hvorav
34 også har PALS

316 PMTO-terapeuter

49 PMTO-terapeuter
under opplæring

1313 TIBIR-utøvere
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20:
Alta
Beiarn
Bodø
Brønnøy

Fauske
Hammerfest
Hamarøy
Harstad
Karasjok

Kvæfjord
Narvik
Nesseby
Rana
Saltdal

Skånland
Sortland
Steigen
Sørfold
Tana

Vadsø

21:
Haram
Hareid	
Herøy
Levanger

Malvik
Melhus
Molde
Namsos
Nærøy

Orkdal
Sande
Selbu	
Steinkjer
Stjørdal

Stranda
Sykkylven
Trondheim
Tydal	
Ulstein

Vikna
Ålesund

25:
Askvoll
Bergen (8	
bydeler)

Bremanger
Bømlo
Eigersund
Fjaler

Flora
Førde
Gulen
Haugesund

Hå
Klepp
Kvinnherad
Masfjorden

Sola
Solund
Voss	
Vågsøy

27:
Alna	bydel
Askim
Dovre	
Eidsberg
Etnedal
Gausdal

Grorud	bydel
Kongsvinger
Lesja	
Lillehammer
Lom
Lørenskog
Moss

Nesodden
Nord-Aurdal
Oppegård
Ringsaker
Sel	
Ski
Skjåk

Sør-Aurdal
Søndre	
Nordstrand	
bydel
Vang
Vestre
Slidre

Vågå
Østensjø	
bydel	
Øystre	
Slidre

18:
Drammen
Færder
Grimstad
Hurum

Jevnaker
Kragerø
Kviteseid
Larvik
Nedre	Eiker

Nissedal
Porsgrunn
Ringerike
Sandefjord
Songdalen

Tokke
Tønsberg
Vinje	
Øvre	Eiker							



Nya utmaningar för praktiken
n Strukturerade interventioner med skriftliga riktlinjer eller manualer –

’efterlevnad’ och minskad professionell autonomi,

n Nya teorier för "eklektiska" och dynamiskt inriktade utövare 
(systemteori, traumateori, social inlärningsteori, kognitiva teorier),

n Hem- och familjbaserade interventioner med ett större tryck på 
barns och familjers sociala nätverk,

n Brist på utbildning i terapeutisk färdighet och inlärning av kliniska 
färdigheter genom rollspel,

n Feedback från familjer och klienter, videoinspelningar av terapier i 
handlledning. 



Implementering

n Implementering handlar om att minska klyftan mellan forskning och praktik 
och hur forskningsbaserad kunskap kan utövas utan förlust av kvalitet eller 
effekt.

n En tvåvägsprocess som bidrar till praktikrelevant forskning och forsknings-
baserad praxis,

n Forskning som är så nära som möjligt relaterad till behovet av kompetens 
och åtgärder inom praktiken, medan kommuner i allt högre grad använder 
forskningskunskap för att utveckla bättre åtgärder och tjänster,

n Implementeringsforskning identifierar vad som hindrar och främjar ny 
praxis som implementeras genom ändringsledning, tjänstens förmåga och 
flexibilitet att skaffa ny kunskap samt anställdas färdigheter och attityder till 
förändring.
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Implementeringsstudier 



Implementering i kommunen

n Kommunalt implementeringsteam: Forskare och utövare väljer bland 
tillgängliga evidensbaserade åtgärder ut från lokala behov, men också 
baserat på tillgänglighet av material, utbildning och handledning,

n Informations- och implementeringsplan med förankring på alla nivåer 
i kommunen, rekrytering av "entusiaster" och en plan för "vem gör vad och 
när",

n Skriftlig presentation av riktlinjer eller en manual, informations-material 
och praktisk-teknisk hjälp,

n Val av ändringsagent - "vem?" Färdighetsbaserad utbildning, vägledning, 
implementering och tillgänglig för problemlösning,

n Övervaka "efterlevnad" och utvärdera resultat.
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The active implementation framework (Fixsen et al., 2005)




