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Gällande barn i ungdomsåldern är beteendestörningar en stor orsak bakom vård utom hemmet. Det innebär problem 

i skolan, hemmet och med samhällets normer. Motsvarande problem medför även rusmedelsstörningar. Multidimens-

ionell familjeterapi (MDFT) är en strukturerad och intensiv evidensbaserad metod för vård av beteende- och rusme-

delsstörningar. Inom HUS-området har det utbildats tre teams (ett team inkluderar en nyckelterapeut och tre till fyra 

terapeuter) och ett fjärde team utbildas som bäst, men trots det finns det få aktiva MDFT-terapeuter. I denna praktik-

forskning har jag som syfte är att ta reda på olika faktorer som har påverkat processen att ta MDFT i bruk i HUS. 

Kan det upplysa vad har lett till att det finns så få terapeuter trots att många fler har utbildats? Forskningsfrågorna 

för praktikforskningen är: vilka faktorer främjar och vilka försvårar implementationen av MDFT i HUS? samt vilka 

förbättrings- och lösningsförslag finns det? 

 

Praktikforskningens material består av två transkriberade gruppintervjuer. Materialet har analyserats med innehålls-

analys med praktisk syn i fokus. Praktikforskning har genomförts i tätt samarbete med organisationen från idén till 

plan om hur arbetet kan utnyttjas. 

 

Informanterna tog upp brett utbud av olika påverkande faktorer. Det mesta får stöd även från forskningslitteratur, 

men många går mer in i detaljer. Jag grupperade faktorer till almänna saker, aktörer samt MDFT i praktiken. All-

männa saker inkluderar stora linjer som organisationens mål med metoden samt många praktiska ärenden. Alla del-

aktiga, aktörer, har också sin roll i att få MDFT-arbetet bli verklighet. När det gäl-ler MDFT i praktiken finns det 

både påverkan av utbildningen och hur den har organiserats och själva arbetet med de unga och deras familjer. 

 

De tre centrala saker som denna forskning för fram är målsättningen, ledningsstrukturen och resurser. Målsättningen 

besvarar på frågan om vad är visionen med MDFT inom HUS-området? Är specialsjukvården det rätta stället, ska 

det ordnas i samarbete med barnskyddet i området eller finns det någon annan lösning som ger bästa resultatet? 

Målsättningen kan lämpligen också innehålla uppföljningen av arbetet och definitionen om vad och hur ska arbetet 

utvärderas. Ledningsstrukturen borde ge MDFT-terapeuter det stöd de behöver och tillåta dem att fokusera på det 

arbete som behövs. Detta innebär att strukturen är klart definierad så att alla vet vem ansvarar över vad och vem ger 

bästa stödet i situationer av behov. Klar och tydlig struktur ger även ansvarspersoner som chefer samt MDFT-an-

svarsläkare och -ansvarsskötare stöd i deras uppgifter. Den resursen det talades mest om var tid: tidsandel för att 

använda på det praktiska MDFT-arbetet, men också tid som ansvarspersoner har att använda på att stödja arbetet. 
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1 Inledning 

Gällande barn i ungdomsåldern är beteendestörningar en stor orsak bakom vård utom hemmet. 

Det innebär problem i skolan, hemmet och med samhällets normer. Motsvarande problem medför 

även rusmedelsstörningar. De kan leda till långtgående negativa efterföljder till den unga ifall det inte 

ingrips i tid. Samtidigt även samhället utrycker sin oro i viss mån gällande utslagna individer vilket 

innebär en avsaknad produktivitet för allmänheten. De vanliga åtgärderna i dagens läge betyder barn-

skyddets interventioner, ofta vård utom hemmet. 

Multidimensionell familjeterapi (MDFT) är en strukturerad och intensiv evidensbaserad me-

tod för vård av beteende- och rusmedelsstörningar. År 2011 har de första professionella börjat sin 

utbildning till MDFT-terapeuter i Finland. Skolningen organiserades av en Palaset kohdalleen -pro-

jekt som Suomen Mielenterveysseura förvaltade. HUS har varit med från första början. Pilotprojektet 

tog slut 2013 med lovande resultat: nästan alla unga gick skolan (49 % -> 96 %) och för många kunde 

vård utom hemmet avslutas (55 % -> 88 % bodde hemma) (Ehrling 2014, 55–56). Trots sina fördelar 

kan man inte säga att den har slagit rot i HUS-området efter pilotprojektet. 

HUS har deltagit på flera olika utbildningsomgångar för MDFT-terapeuter. Inom HUS-områ-

det har det utbildats tre teams (ett team inkluderar en nyckelterapeut och tre till fyra terapeuter) och 

ett fjärde team utbildas som bäst. Det påbörjade sin utbildning under 2018. Förutom det team som nu 

utbildas finns det två personer som aktivt gör MDFT inom hela HUS. Det finns flera som har avbrutit 

utbildningen och några som har slutfört utbildningen, men inte mera gör MDFT i praktiken. I denna 

praktikforskning har jag som syfte är att ta reda på olika faktorer som har påverkat processen att ta 

MDFT i bruk i HUS. Kan det upplysa vad har lett till att det finns så få terapeuter trots att många fler 

har utbildats?  

Forskningsfrågorna för praktikforskningen blir därför: 

 Vilka faktorer främjar och vilka försvårar implementationen av MDFT i HUS? 

 Vilka förbättrings- och lösningsförslag finns det?  

Eftersom min egen utgångspunkt i forskningen kunde bäst beskrivas vara ett nyfiket intresse 

över det (nästan) konstant ökande antalet placeringar inom barnskyddet anser jag att allt som kan 

vända utvecklingen är värdefullt. Jag värderar ungdomarnas och familjernas bästa, och vård utom 

hemmet är ingens bästa. Inte ens samhällets. Emellertid anser jag också att det bästa nås genom kritisk 

granskning och genom att kolla kursen efter det. 
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2 Implementation som teoretisk bakgrund 

Implementation är en definierad struktur av aktiviteter som man följer specifikt med ändamål 

att ta i bruk en metod eller program med kända gränser. Processen är målmedveten och beskriven i 

tillräcklig detalj. Ofta är det betydligt mer krävande och komplicerat att implementera en metod än 

att skapa den. Trots det är det vanligt att det satsas mycket på utvecklingsfasen och mindre på plane-

ring och testandet av ibruktagandet av metoden och det praktiska arbetet i större skala. (Fixsen, 

Naoom, Blasé, Friedman & Wallace 2005, vi, 2) 

Val av personal som ska implementera den valda interventionsmetoden har forskats väldigt 

lite om. Den gjorda forskningen nämner dock olika bakgrundsfaktorer och egenskaper som påver-

kande. Dessa inkluderar bakgrund som utbildning och professionell erfarenhet, resiliens, förtroende 

till den egna kompetensen samt färdigheter till observation, utvärdering samt bemötande. Rätt utbild-

ning med tanke på metoden kan inte ersättas med personliga egenskaper som t.ex. utmärkta sociala 

färdigheter. (Fixsen, Naoom, Blasé, Friedman & Wallace 2005, 36–39.) 

Utbildning av personal är en central komponent i implementationen. Den mest effektiva ut-

bildningen utnyttjar olika inlärningsmetoder och bjuder möjligheter till praktik och feedback. Det 

väsentliga är att personal som utbildas bör vara motiverad och ha kunskap om de delar som metoden 

består av, samt kunna förverkliga dessa. (Fixsen, Naoom, Blasé, Friedman & Wallace 2005, 39–42.) 

Utbildning till MDFT-terapeut tar två år och inkluderar nio utbildningsdagar med olika undervis-

ningsmetoder, men tyngdpunkten anses ligga på vårdpraktik som inkluderar individuell metodhand-

ledning och gruppträffar varje vecka. Det mesta av metodlitteraturen läses på egenhand och tenteras. 

(Ehrling 2014, 48.) 

Forskning tyder på att coaching är viktigt, men än så länge finns det ingen närmare informat-

ion om vad i coaching bidrar till effektiviteten. Coaching inkluderar övervakning (av metoden), 

undervisning i arbetet, utvärdering och feedback samt emotionellt stöd. Coaching är viktigt eftersom 

nylärd kunskap inte är komplett och formas i vardagligt arbete. Genom stöd av en coach den profess-

ionella kan utveckla sin egen personliga stil som är naturlig för den professionella men samtidigt 

trogen till metoden. (Fixsen, Naoom, Blasé, Friedman & Wallace 2005, 42–47.) Till MDFT hör att 

varje arbetsgrupp har en egen coach, en nyckelterapeut, som börjar sin utbildning ett halvt år före 

teamet och är således tillgänglig från första början för att ge metodhandledning till den egna gruppen. 

(Ehrling 2014, 48.) 

Utvärdering av metoden och dess behandlingstrohet är en blandning av kontext, efterlevnad i 

förhållande till kärnelement samt kompetens. Forskning i behandlingstrohet tyder på att ju bättre be-

handlingstrohet personalen når desto bättre resultat nås med hjälp av metoden. Vid val av personal 

kan man arbeta för dessa mål genom att säkerställa lämpade kvalifikationer samt personlighetsdrag 
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på förhand och på intervjun erbjuda information om målsättningar, filosofin och det praktiska gäl-

lande arbetet. I välfungerande system är arbetsvärdering en del av stödsystem med mål att ha goda 

människor väl beredda att göra ett effektivt arbete. Arbetsvärdering görs i enlighet med inskolningen, 

coachad och det finns inga överraskningar för den professionella. En relevant värdering kan göras 

t.ex. i förhållande till arbetsprestation samt hur nöjda klienter och samarbetspartner är. Respons som 

ges i rätt tid och ges personligen av en respekterad person bidrar med motivation till de professionella. 

(Fixsen, Naoom, Blasé, Friedman & Wallace 2005, 47–53.) 

3 Verksamhetsmiljö 

Ungefär lika ofta (ca 5 %) lider unga av diagnostiserbara rusmedels- eller beteendestörningar 

(THL 2019, Käytöshäiriöt 2018). Dessa problem är inte psykiatriska sjukdomar utan snarare psyko-

sociala problem som även har fått en psykiatrisk diagnos. Både rusmedels- och beteendestörning 

skadar en ung persons utveckling och hälsa alvarligt. De är också sociala problem som hindrar ett 

vanligt liv som skolgång och försämrar växelverkan med familjemedlemmar och även andra i om-

givningen. I en systematisk litteraturgranskning gällande beteendestörningar och dess vård konstate-

rade Lindberg et al. (2015) att de flesta terapeutiska interventioner är sällan mer effektiva än tradit-

ionella interventioner inom socialvården. Emellertid innebär detta ofta vård utom hemmet och således 

kan en terapeutisk intervention som MDFT vara betydligt billigare.  

God medicinsk praxis (Käytöshäiriöt 2018) som finns för beteendestörningar konstaterar att 

psykosocial vård gäller i första hand. Starkast forskningsbevis hos barn gäller strukturerad rådgivning 

gällande föräldraskap och hos unga är det mångformiga psykosociala interventioner för dem, deras 

föräldrar samt deras nätverk. Mångdimensionell familjeterapi (MDFT) har utvecklats i USA till vård 

av beteende- och rusmedelsproblem. Det pågår även forskning om MDFT kunde utnyttjas mot spel-

beroende. Alla dessa orsakar problem med skolgång, socialt umgänge, familjerelationer och även 

kriminalitet. MDFT ser problemen inte bara som ett problem för individen utan att gro från familje-

strukturer och växelverkan. 

HUS Ungdomspsykiatri erbjuder specialsjukvård för unga i ålder 13–17 i hela Nyland föru-

tom Västra-Nylands sjukvårdsdistrikt. Vård påbörjas oftast med undersökningsfas för att kartlägga 

problematiken och därefter kan läkaren göra en remiss till MDFT i fall där det anses vara ändamåls-

enligt. MDFT-teamet behandlar remissen och tar kontakt med patienten och familjen för att komma 

överens om när MDFT börjar. En MDFT-terapeut arbetar intensivt, två-tre ggr/vecka, med patienten 

och familjen. Processen sker i tre faser där under första fasen fokus är på att skapa motivation samt 

kontakt mellan familjen och terapeuten. Under andra fasen arbetar man mot målen och sist sker av-

slutningen av processen. Terapeuten får stöd av nyckelterapeuten genom hela processen.  
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Det finns relativt mycket internationell forskning om MDFT som en vårdmetod för rusme-

delsstörning. Lika mycket har det inte forskats gällande beteendestörningar och där har fokus legat 

på brottsligheten. Det finns även enstaka papper gällande MDFT med spelberoende och ett forsk-

ningsprojekt på gång speciellt gällande internetspel. Finland har MDFT forskats väldigt lite än så 

länge. Förutom Palaset kohdalleen -projektets slutrapport om implementationen av MDFT (Ehrling 

2014) har det skrivits en pro gradu i socialpsykologi om känsloarbete i MDFT (Ahtola 2014), ett 

lärdomsprov i medicin om MDFTs möjligheter (Uimonen 2016) samt ett lärdomsprov för högre yr-

keshögskoleexamen om familjernas erfarenheter av hur MDFT har praktiskt förverkligats (Ahtiainen 

& Laine 2018). 

4 Forskningsmetodik 

Praktikforskning är inget klart definierad forskningsmetodologi utan beskrivs bland annat som 

målorienterat samarbete (Satka, Julkunen, Kääriäinen, Poikela, Yliruka & Muurinen 2016, 11, 22). I 

denna praktikforskningsprocess kändes denna beskrivning sann från första början. Idén till praktik-

forskningen kom från organisationens utvecklare på grund av den fåtaliga forskningen om MDFT i 

Finland. Fokus på forskningsprojektet utvecklades genom diskussioner med flera professionella som 

är eller har varit engagerade i arbetet med MDFT. Genom dessa diskussioner formades fokus på 

implementationen samt forskningsfrågorna. Dessa diskussioner producerade även en lista över möj-

liga informanter samt hur de kunde nås. Under hela processen arbetade jag i nära samarbete med 

dessa professionella som även uttryckte sitt intresse till att kunna utnyttja forskningsrapporten inom 

den egna organisationen men även till att vidare utveckla MDFT-arbetet i Finland. 

Datainsamlingen gjorde jag med temaintervju i två grupper av två informanter var. I en inter-

vju ställs informanten till en position av ett subjekt och det ger forskaren en möjlighet att fråga efter 

förklaringar och gå in på saken på djupet. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Sinivuori 2009, 205. 

Hirsjärvi & Hurme 2008, 35.) Jag hade forskningsfrågan som central intervjufråga som ställdes alltid 

på nytt i enlighet med olika faser av implementationen. Temat behandlades i processform för att 

säkerställa att alla aspekter granskas samt att erbjuda informanterna stöd till minneskunskap så att 

den mest relevanta informationen nås (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Sinivuori 2009, 208–211). 

Antalet informanter ska väljas så att man får den informationen som behövs och valet borde 

göras på så sätt att det finns inga systematiska fel (Hirsjärvi & Hurme 2008. 58–60). Jag såg därför 

till att informanter var olika sinsemellan. Alla tillfrågade kunde inte delta. Trots det låga antalet in-

formanter anser jag att informanter producerade väldigt mångsidigt utbud av faktorer samt att de 
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flesta kom upp i båda gruppintervjuer som jag gjorde. Jag har ett intryck att informanterna hade kun-

nat producera mera förslag till utvecklig av arbetet, men jag var tvungen att begränsa ställda frågor 

pga. tidspress. 

Som analysmetod valde jag innehållsanalys med materialet som utgångspunkt. Jag transkri-

berade intervjuerna och lämnade de flesta utfyllnadsorden bort redan vid det här skedet. Det blev 

sammanlagt 38 sidor transkriberat text (med arial, 12p). Jag läste materialet upprepade gånger och 

antecknade uttryck som beskrev en påverkande faktor. Dessa uttryck förenklade jag och därefter 

grupperade till större kluster. Under processen fick jag brottas med den passliga abstraktionsnivån 

eftersom målet ändå var att få fram olika faktorer så brett som möjligt för att forskningsresultatet vore 

så lätt att utnyttjas i praktiken som möjligt. 

Jag har haft som mål att inga enstaka informanter går att känna igen i denna rapport. Förutom 

att citat har översatts från finska till svenska har det krävt i en del fallen att jag tänker noggrant genom 

hur jag uttrycker de uppkomna sakerna, både med tanke på personliga ordval och till exempel posit-

ionen personen uttrycker sig ifrån. Det är också för den orsaken jag har inte använt de sedvanliga 

beteckningar för olika informanter i samband med citat; enstaka citat passar till flera, men en kombi-

nation ökar risken att individen kan kännas igen. 

Jag har även annars strävat efter att göra forskningen enligt god vetenskaplig praxis. Jag sökte 

forskningstillstånd enligt organisationens krav, alla informanter fick information om praktikforsk-

ningen, dess syfte samt ansvarspersoner. De informerades om att de har rätt att avbryta deltagandet 

när som helst. Alla informanter undertecknade en blankett om att de frivilligt godkänner sitt delta-

gande i forskningen. 

5 Forskningsresultat 

Resultatet av praktikforskningen ger en gräsrotssynvinkel på de främjande och hindrande fak-

torer som kan anses påverka implementationen. Dessa kan fördelas på tre olika klasser: allmänna 

saker, aktörer och MDFT i praktiken. Allmänna saker inkluderar stora linjer som organisationens mål 

med metoden samt många praktiska ärenden. Alla delaktiga, aktörer, har också sin roll i att få MDFT-

arbetet bli verklighet. När det gäller MDFT i praktiken finns det både påverkan av utbildningen och 

hur den har organiserats och själva arbetet med de unga och deras familjer.  

Den andra forskningsfrågan som jag ämnade svara på var om det fanns utvecklingsförslag så 

att det hela kunde göras ännu bättre. I slutet av varje del finns det en lista över informanternas förslag. 

Jag anar att de skulle ha haft förslag i fler situationer, men ifall de inte blev klart uttryckta tog jag inte 

dem upp här. De kan däremot vara delar av den diskussionen som väcktes under forskningsprocessens 

gång som jag försöker gå genom i kapitel 6.1. 
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5.1 Förberedelser och riktlinjer 

MDFT är en metod utvecklat i USA och lisensstyrd i Europa från Nederländerna. Jag frågade 

efter metodens kostnader under praktikforskningsprocessen, men detta var inte offentlig information. 

En lång utbildning med internationella utbildare och certifikat kan dock antas vara dyrbar. En infor-

mant konstaterade att: 

”Själv tänker jag alltså att själva metoden är bra, men vad som helst du gör lika 

strukturerad och intensivt hem och i vardagen och gör med hela uppsättningen så 

att där är gudmor och kompisar med, och föräldrarna så klart och mormor och så. 

Du får antagligen liknande resultat.” 

Hen får stöd till detta av en meta-analys av Filges, Skovbo Rasmussen, Andersen och Klint 

Jorgensen (2015, 6–8) som granskade fem randomiserade interventionsstudier (RCT) för vård av rus-

medelsstörning för användare av icke-opioida droger med MDFT. Analysens slutsats är att MDFT är 

en aning effektivare i dessa fall än andra vårdmetoder. Däremot det hittades inte tillräckligt med 

evidens gällande skolgång eller förbättrade familjeförhållanden i jämförelse till andra interventioner, 

som till exempel traditionella barnskyddsinterventioner. Filges et al konstaterar därför att det behövs 

mera forskning i ämnet, helst i form av en välplanerad RCT. 

Informanterna ställde frågan om hur lämplig MDFT är i Finland och speciellt om specialsjuk-

vården var den bästa omgivningen för arbetet här. Erfarenheten hade gett tydan på att specialsjukvår-

dens kriterier är så hårda att den bästa tiden, dvs. tidigast möjligt, för interventionen har redan gått. 

En del undrade om inte barnskyddet var bättre omgivning för MDFT-arbete och prisade Eksote där 

MDFT görs i tätt samarbete mellan specialsjukvården och barnskyddet; i samma utrymmen. 

Informanter beskrev olika krav för MDFT varierande mellan utbildare, nyckelterapeut, verk-

samhetsområde eller -organisation. Detta väckte en fråga om vilka egentligen är de faktorer som på-

verkar i MDFT och vilka är bra att ha. I fråga om efterföljning av MDFT process visste informanter 

inte om hur många vårdats med MDFT årligen och hurdana resultat hade nåtts. Det fanns en efterfrå-

gan för kriterier för uppföljning. 

”-- vi blev sen tillfrågade att hur utvärderar man detta och vi skickade en förfrågan 

till Nederländerna att med villka test eller uppföljingssystem har de forskat dess 

effekt. Så därifrån kom ett svar att varje institution kan själv definiera hur de vill 

följa upp det. Och jag tänkte att det här är så forskat, så de måst väl ha dem.. att 

är det det att den unga går i skolan eller kan bo hemma eller är rusmedelsfri. Att 

vad mäter man det här med, att vilka de mätarna är eller så.” 
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Gällande praktiska saker togs det upp brist på information under urvalsprocessen, men också 

då utbildningen och arbetet hade påbörjats. Avdelningsskötarna som frågade efter deltagare hade väl-

digt lite information att dela med sig. I vissa fall upplevdes budskapet vara att någon här måste ställa 

upp. Bristande information gällde så väl utbildningen som hurdant arbete med metoden är, hur det 

konkret påverkar bland annat arbetstider och hur stor andel av arbetstiden har man att använda på 

utbildningen och arbetet. Under utbildningen blev en del av deltagarna överraskade av kraven till att 

ha jour som en del av metoden. För organisationens del hade detta krävt stöd och riktlinjer över hur 

det praktiskt ordnas. På lika sätt fanns det behov till riktlinjer gällande hembesök och speciellt i situ-

ationen där många av dem ordnades på kvällstiden. 

”Och på ett sätt och vis den där säkerheten hos den professionella. Så då hamnade 

vi själv att bygga upp att hur... I slutändan skickade jag meddelande till 

avdelningsskötare då jag går på arbetstiden eller efter den till någons hem och sen 

kvitterar jag då jag far därifrån. Eller till nyckelterapeuten. Vi var tvungna att själv 

hitta på de säkerhetsfaktorerna, men de var helt i strid med hela organisationens.” 

Även relevanta verktyg liksom videokameror och cd-brännare samt kunskap för användning 

saknades då utbildningen började. Likaså funderade informanterna på om diskussion om användning 

av olika transportmedel hade varit på sin plats: är det mest effektivt att använda kollektivtrafik eller 

lämpligt för den professionella att använda eget bil. Förutom de skriftliga planerna, långa och många, 

som MDFT kräver tog översättning av videon från finska till engelska mycket tid, men det hade 

bedömts för dyrt att använda organisationens egna översättare på det enligt informanternas uppfatt-

ning. Halvfärdiga saker ansågs kräva tid och energi medan utbildningen redan pågick. 

”Att jag tycker att det var på något sätt ganska svårt där i början då man bara blev 

inkastad på den där utbildningen, men ingenting hade förberetts som utbildningen 

kräver, åtminstone på min del. – Man var ganska ensam, om man tänker till 

exempel på det att man behöver en videokamera eller så, så det hade man inte tagit 

i beaktande på något sätt. Så alla dessa saker, så började man ensam ta reda på 

då när utbildningen redan pågick.” 

Direkt då utbildningen började borde deltagarna ha börjat med patientarbete, men det fanns 

inga remisskriterier eller -dirigering ännu så att deltagarna hade haft möjlighet till det. Brist på lämp-

liga patienter orsakade oro hos en del deltagarna om de kan få utbildningen godkänt eftersom de har 

gjort för lite patientarbete. Terapeuterna skapade remisskriterierna senare tillsammans under arbetets 

gång. 
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En del nämnde att de hade fått stöd av sin närmaste chef då de försökte reda ut praktiska 

problem, men främst kom det fram en känsla av uppgivenhet. Informanterna saknade någon i chefs-

position som kunde fungera som stöd och arbeta med för att få MDFT fungera bättre i HUS. Tera-

peuternas närmaste chefer är lika utspridda som själva terapeuter att det var svårt att få specifikt 

MDFT-stöd från dem. Metoden kräver kontinuerlig uppdatering av certifikatet och metodhandled-

ning. Det blev dock 1–2 år innan ett stödavtal hade förhandlats fram. 

”Brist på stöd har nog varit ett, som har slopat ens åtagande, varför ska man 

förbinda sig och göra nåt mer utmanande än vad grundarbete är, om ingen ser det 

arbetet man gör. Att man sku nog behöva stöd också.” 

Utvecklingsförslag från informanter: 

 Förberedelser inför utbildningen är viktigt: det kräver tid och stöd från den närmaste chefen 

så att hen vet vad måste förberedas och varför. MDFT-arbete börjar samtidigt med utbild-

ningen så då är det bäst att ha allt så färdigt som möjligt. 

 Enhetliga och klart beskrivna riktlinjer inom organisationen t.ex. gällande jourhavande samt 

säkerhet på arbetet och på hembesök. 

 Bättre förkunskaper behövs: om utbildning och metod men också dess påverkan på 

arbetsförhållanden som arbetstid. En ypperlig möjlighet till detta informationsspridning är 

under rekryteringsprocessen.  

5.2 Aktörer 

De centrala aktörerna med MDFT är terapeuten och nyckelterapeuten. Men lika viktigt är 

stödet från organisationen som representeras av MDFT-ansvarsläkare, -ansvarsskötare samt närmaste 

chefer. Samarbetsparter kunde ha sin plats under MDFT i praktiken, men jag har ändå valt att presen-

tera här eftersom det gäller mer direkt personliga kontakter. 

5.2.1 MDFT-terapeut 

I enlighet med implementationsforskningen funderade även informanterna på huruvida den 

tidigare utbildningen samt arbetserfarenheten påverkar MDFT-utbildningen eller metodarbetet. Sär-

skilt beröm fick en psykolog från ett annat område där det funderades på om inte det psykologiska 

kunnandet om människosinnet hjälpte till speciellt. 
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”Jag tänkte också på att vad har en för bakgrundsutbildning.. att har den betydelse. 

Eller arbetserfarenheten. Eller vad liksom… Är det erfarenhet från 

specialsjukvården eller varifrån får du bästa stödet till det?” 

Informanterna tog upp flera individuella färdigheter för en professionell som engagerar sig i 

MDFT. Eftersom utbildningen är lång, krävande och på engelska ansåg de att förutom språkkun-

skaper kräver den en hel del studiefärdigheter. Utbildningen kräver goda kunskaper i tidsplanering; 

det är inte alltid lätt att få ihop utbildningsdagar och krävande inlärning av, samt praktiskt arbete med, 

en ny metod med det vanliga poliklinikarbetet. En professionell som ämnar sig ta upp med MDFT-

arbetet gynnas också av att känna någon att få mera och djupare kunskap om metoden samt det prak-

tiska arbetet. 

Motivationen är också viktigt att fundera på och där kom det upp två olika orsaker för del-

tagarmotivation: eget intresse och ”någon måste delta”. Det egna intresset väcktes t.ex. av kunskap 

om metoden eller av erfarenhet om målgruppen. Det upplevdes att arbetsgivaren hade utnyttjat två 

alternativa sätt att förankra arbetet hos de professionella där det första var avtal med ekonomisk gott-

görelse vid fall av avbruten utbildning/arbete och den andra kunskapsbaserat. Även betydelsen av 

stöd togs upp som ett sätt för förankringen, men detta diskuterar jag närmare under kapitel 5.2.3 som 

behandlar ledarskap. 

”Själv blev jag intresserad av det eftersom jag har varit mycket i barnskyddet – och 

dom där med beteendestörning är mina favoriter samt rusmedels.. Att det var så. 

Jag tänkte att det är svårt att hjälpa dem, så att om det här är den grejen så bra.” 

Det diskuterades också om individens eget ansvar: frågan om huruvida det är sedvanligt att 

förbereda sig väl och ta reda på det relevanta gällande ämnet, utbildningen och arbetet. Den profess-

ionella ska själv ta upp de oklara sakerna med närmaste chef eller andra arsvarspersoner. I situationer 

där utbildningen inte direkt passar in i det finska samhället ska deltagarna fundera på och ta upp saken 

själv. Gällande det praktiska arbetet bör den enskilda anställda också se själv till att det som utbild-

ningen/arbetet kräver ordnas, vilket inte alltid var lätt att få till stånd. 

5.2.2 Nyckelterapeuten 

En nyckelterapeut är främst en metodhandledare och stödjer behandlingstrohet i arbetet. Hen 

börjar utbildningen ett halvt år tidigare och förväntas vara expert i metoden då de andra i teamet 

börjar. Informanternas fokus låg dock inte på coaching som nyckelterapeuten ger utan den oro orsa-

kad av att en enskild nyckelterapeut är väldigt ensam i sin roll vilket i sin tur skapar viss sårbarhet för 
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metoden. Det finns inget stöd för en nyckelterapeut inbyggd i metoden och det blir svårt för den 

professionella att reservera tid ”för sina egna behov”. Risker som kom upp var haltande utveckling i 

metoden men också utmattning. Informanterna visste om ett alternativt sätt att organisera arbetet: 

”Alltså de [Eksote] liksom utbildade en stor team med två nyckelterapeuter så att 

denna system hade inte varit så sårbar. Där då nån faller bort, sjukledighet med 

benbrott eller vad det nu kan finnas, längre sjukledighet…”  

Då ett MDFT-team börjar känner de oftast inte varandra. Nyckelterapeut är också en team-

ansvarig och hen har därför mest inflytande i att skapa gruppanda. Betydelsen av sammanhållning 

kom upp speciellt i då det skedde ändringar i teamet. Det blir alltså väsentligt att förstå att varje 

förändring i gruppen innebär ett behov att återgå till att skapa gruppanda på nytt och det bör reserveras 

tid för det. Genom att skapa tillit mellan alla medlemmar i gruppen kan man också ta upp svårare 

saker till diskussion och verkligen höra allas tankar och känslor. Denna uppgift stöds också av att 

nyckelterapeuten har inga flera roller i förhållande till gruppen. 

MDFT-arbete kräver också att både inom den egna organisationen och hos samarbetsparter 

finns kunskap om MDFT, vad den är och hur den fungerar. Likaså behövs det kunskap om remiss-

kriterier och -dirigering för att remisser görs i rätt tid. Omsättning av personal kräver informering 

regelbundet. Detta sköts naturligt av MDFT-nyckelterapeuter som har bra koll om själva metoden 

samt det aktuella läget med pågående processer. Alla informanter ansåg detta vara väsentlig del av 

MDFT-arbete. 

5.2.3 Arbetsfördelning i ansvarspositioner 

Enligt informanterna var frågan om ”vem ska jag reda upp dom här sakerna med?” ofta före-

kommande. Den närmaste chefen är den första som den professionella vänder sig till stöd. Det upp-

levdes ofta att det fanns bristande kunskapsnivå hos cheferna om praktiska krav, och om metoden i 

allmänhet. Utan tillräckliga kunskaper om metoden och vad det innebär för arbetet blir det svårt för 

en chef att bidra med det stöd som de professionella behöver. Vidare utmanas detta av spridningen 

av de involverade professionella: det är möjligt att alla arbetar på olika enheter med olika chefer. Ett 

sammanträde med de närmaste cheferna och MDFT-involverade professionella inom området hade 

upplevts vara ett nyttigt arbetssätt eftersom det stödde skapandet av gemensam förståelse. 

”Och stöd från min egen närmaste chef var jätteviktigt, hen gjorde nog allt att jag 

får studerat och dom där sammanträffanden. Och hen jourade på sin egen tid att 

jag kommer tryggt hem, att nog krävde det av henom också.” 
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Stöd innebär inte bara stödavtal om fortsatt stöd från utbildarorganisationen utan också re-

spons om arbetet den professionella gör. Engagemang och intresse som den närmaste chefen visar för 

ens arbete kom upp som något som ökade entusiasmen över arbetet. Detta motsvarar också det som 

litteraturen (i kap 2) konstaterar gällande implementationen att respons är en bidragande faktor gäl-

lande motivation hos den professionella. 

Organisationen har utsedd en MDFT-ansvarsläkare och en MDFT-ansvarsskötare. Deras roll 

i förhållande till MDFT-arbetet var oklart. Gällande MDFT-ansvarsskötare konstaterade informanter 

att den var såpass ny position i strukturen att det fanns inga erfarenheter om det ännu. Det blev tydligt 

att ett fungerande arbete kräver välfungerande och tydlig struktur för alla. Metoden själv ger struktur 

för terapeutens och nyckelterapeutens arbete, men det är upp till organisationen att skapa en struktur 

för andra involverade till stöd av strukturen samt det egna arbetet. En rollkonflikt blir synlig här: 

”Sen har vi också den här, till alla liksom en ansvarsläkare utsedd till den här 

MDFT. – – men hen var inte MDFT utbildad, hen visste ingenting om metodens 

innehåll. Att det var motstridigt att hen stundom gav oss liksom arbetshandledning 

om ämnet som hen inte visste om.” 

Förutom arbetsfördelning önskade informanter att alla involverade hade tid utsedd för MDFT 

för att arbetet med MDFT kunde utvecklas och förbättras inom organisationen. 

5.2.4 Samarbetsparter 

Den vanligaste samarbetsparten var barnskydd, men även kontakter till skola och polis nämn-

des. Informanterna hade för det mesta goda erfarenheter om samarbete. De var enhälliga om att det 

är viktigt att ta kontakt med samarbetsparten genast då MDFT-processen påbörjas. Situationer där 

detta hade inte varit möjligt orsakade mest problem längre fram. 

”I MDFT tänker man på något sätt att barnskyddet kunde stödja MDFT-processen 

och kanske lite kräva av den unga och hens familj att de på något sätt skulle delta 

på MDFT.” 

I bästa situationer flöt samarbetet väl och terapeuten höll regelbundet kontakt med socialar-

betaren på barnskydd som överenskommet med familjen. Då behovet av stöd ökade kunde man smi-

digt ordna ett sammanträde med barnskyddet och familjen där situationen och dess lösningsalternativ 

kunde diskuteras vidare. Alltid var detta inte möjligt. Det fanns kommuner, mest sådana där MDFT 

inte erbjöds, där bristande kunskap om metoden ledde till uteblivet stöd för arbetet eller till och med 

hindrandet av det. 
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Det blev därför synligt att kunskap om MDFT samt dess kriterier är viktiga att dela med alla 

som arbetar med den unga och hens familj. Men eftersom detta inte räcker till, är det gynnsamt att 

försöka hitta situationer där man kan ge allmän information till möjliga framtida samarbetsparter. 

5.3 MDFT i praktiken 

Alla informanter ansåg att utbildningen hade varit mycket bra och givande. Den intensiva 

utbildningen utnyttjar flera olika inlärningsmetoder så att förutom litteraturstudier och föreläsningar 

får upplevelsebaserat lärande stor roll. Det ansågs att den rikliga mängden konstruktiv feedback var 

mycket bra och bidrog även till den egna användningen av det samma under MDFT-arbetet. Alla 

informanter var eniga om att metodernas mångsidighet var en självklar fördel i förhållande till inlär-

ningen. ”Nog har man varit tvungen att lära sig det här.” som en av informanterna kostaterade. 

Utbildarna var goda och gav många aha-upplevelser till deltagarna. Samtidigt var de dock 

väldigt krävande. Deltagarna berättade hur de kunde hamna väldigt långt utanför sin bekvämlighets-

zon. Trots det obehagliga ansåg informanter att helheten var väldigt lärorik och man fick också lära 

sig mycket om sig själv. 

”Och på något sätt var utbildaren av vårt team jätte krävande. Hen gick hårt åt oss 

– det satte på nån larmsystem som nästan aldrig har hänt på jobb. Att jag vill bort 

till världens ände. Jag bara stänger den bärbara. Och konstaterar att int kan jag 

göra så för då ser hen att jag stänger den. Så om jag bara faller ner från stolen och 

kryper bort från rummet. Det kom helt vansinniga tankar. Liksom nej fan. Att de 

gick verkligen hårt åt oss.” 

Den kritik som utbildningen fick gällde praktiska arrangemang: informationsförmedling var 

stundom otydligt och schemaändringar kom på kort varsel. Lite bättre instruktioner skulle underlätta 

att deltagarna kunde hänga med i utbildningens gång och förbereda sig ordentligt för de fåtaliga när-

studieträffarna. Schemaändringar och situationer man visste att någonting arrangeras under en viss 

vecka, men inte desto närmare, gjorde det svårt för deltagarna att planera sitt arbete. Några funde-

ringar orsakade även det att utbildarna kom från ett annat land. Informanterna funderade på om de 

begrep skillnader i systemet, organisationer, arbetsvillkor eller hur det är passande att uttrycka sig 

med familjer i Finland. 

Informanter berättade även att det fanns överraskande krav som kom upp under utbildningen. 

Kravet för att alla terapeuter ska ha jour, dvs. vara tillgängliga till familjer per telefon även utanför 

den egentliga arbetstiden. Det upplevdes uppstå en konflikt mellan den ethos som utbildarna förmed-

lade och det praktiska arbetslivet. En del berättade hur det förespråkades ett system där terapeuten är 
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tillgänglig till familjen 24/7, dygnet runt alla dagar i veckan. Under utbildningen hade de jour, men 

tiden var ändå begränsad. Semestertiderna skapade konflikt liksom informanterna beskriver: 

”Att nog var man så djupt in i familjen att man märkte själv hur man höll på att 

fundera på nån ungas skolplaner under sommarlov -- 

- Att det var nog lättare ifall familjerna var i ett relativt bra läge när du började 

ditt semester. Vet du, om det pågick några kriser eller annat omöjligt så var det att 

oj nej, jag kan inte åka på semester nu.” 

Som metod hade MDFT styrkor som intensiv närvaro, stark struktur och sättet att föra saker 

på tal på ett respektfullt sätt. Informanter berömde familjer som vågar gå med på den krävande 

förändringsprocessen. Informanterna har en känsla över att MDFT-klientfall antingen lyckas väldigt 

bra eller mislyckas rejält. 

”Det där själva arbetet, när du arbetat intensivt med familjen som du har fått 

motiverad till det, och du blir jättebekant med dem. Så det är ju mycket givande 

och meningsfullt. Och du märker hur saker och ting går framåt och du arbetar med 

rätta saker. Och… 

- Och när familjerna själv får aha-upplevelser. Alltså gör förändringar. Och det är 

ju det som det är fråga om. Det är effektivt och även meningsfullt för en själv.” 

Informanterna var oeniga om hur många MDFT-process kunde man ha på en gång. Den hol-

ländska utbildarorganisationen ansåg att en MDFT-terapeut på heltid kunde ha sex till åtta processer 

på gång samtidigt. Informanterna tog upp att speciellt i början har man väldigt mycket pappersarbete 

som tar tid. Belastningen påverkas även av hur långt hunnen processen är: mot slutet blir det lite 

mindre tidskrävande. 

Arbetet med metoden är självständigt och den professionella kan själv planera sin dag. MDFT 

görs till stor del nära den unga och familjen vilket innebär stor rörlighet inom verksamhetsområdet. 

Samtidigt innebär det också arbete ensamt. I vanliga fall är normen att enbart på polikliniken jobbar 

man ensam av säkerhetsskäl. Motsvarande har inte ansetts gälla MDFT-arbete. Detta innebär att bland 

annat sådana fall där risk får våld är stor uteslutes. 

Utvecklingsförslag från informanter: 

 Nyckelterapeut identifierades vara i risk för utmattning på grund av brist på stöd. Därför fö-

reslogs det att i samråd med utbildarorganisationen borde man fundera på stödsystem till 

nyckelterapeuten som en del av metoden. 
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5.4 Slutsatser 

Informanterna delade med sig sina upplevelser, erfarenheter och tankar från en tidsperiod va-

rande flera år. Helheten har inte varit oföränderlig under alla dessa år, utan vissa aspekter har redan 

åtgärdats och saken fungerar bättre. Skildringen av dessa framsteg inkluderas inte i denna forskning. 

Forskningsfrågan var vilka faktorer påverkar implementationen av MDFT inom HUS både på 

gott och ont. De två gruppintervjuerna jag gjorde producerade mängder av faktorer som hade bety-

delse för informanterna. Bland de uppkomna faktorerna finns både stora principiella frågor lika väl 

som mindre detaljer som kunde göra arbetet och processen smidigare. 

Liksom Fixsen et al. (2005, vi, 2) konstaterade används det ofta största satsningar på att ut-

veckla en ny EBP-metod trots att implementationen till det praktiska arbetet kan innebära betydligt 

mycket större satsningar. En lyckad implementationsprocess är mera än ett beslut och rekryterings-

process. Att planera och förbereda samt uppskatta hela processen genom till utvärdering och evalue-

ring är bra att göra innan man påbörjar ibruktagandet. 

De tre centrala saker som denna forskning för fram är målsättningen, ledningsstrukturen och 

resurser. Målsättningen besvarar på frågan om vad är visionen med MDFT inom HUS-området? Är 

specialsjukvården det rätta stället, ska det ordnas i samarbete med barnskyddet i området eller finns 

det någon annan lösning som ger bästa resultatet? Målsättningen kan lämpligen också innehålla upp-

följningen av arbetet och definitionen om vad och hur ska arbetet utvärderas. Ledningsstrukturen 

borde ge MDFT-terapeuter det stöd de behöver och tillåta dem att fokusera på det arbete som behövs. 

Detta innebär att strukturen är klart definierad så att alla vet vem ansvarar över vad och vem ger bästa 

stödet i situationer av behov. Klar och tydlig struktur ger även ansvarspersoner som chefer samt 

MDFT-ansvarsläkare och -ansvarsskötare stöd i deras uppgifter. Den resursen det talades mest om 

var tid: tidsandel för att använda på det praktiska MDFT-arbetet, men också tid som ansvarspersoner 

har att använda på att stödja arbetet. 

Den tilläggsfrågan som fanns om utvecklingsförslag har jag besvarat under de moment som 

informanterna hade direkta förslag på. 

6 Avslutning 

Forskningsmaterialet gav en bred syn på olika faktorer som påverkar implementationen av 

MDFT, och slutligen det praktiska arbetet. Genomgången av materialet har gett insikt om den bredden 

på olika utmaningar med ibruktagandet av en ny arbetsmetod. Jag har valt ett väldigt praktiknära sätt 

att närma materialet eftersom det har känts passande i förhållande både till de konkreta forsknings-

frågorna och till att det är fråga om en praktikforskning. 
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I en forskning som denna kan man väl säga att informanter är den viktigaste elementen. Jag 

fick en lista över personer som har deltagit utbildningen inom organisationen och använde den som 

utgångspunkt till att välja informanter med variation i förhållande till MDFT-utbildning och -arbete. 

Fördröjning av forskningstillstånd påverkade nog både vem jag valde och vem kunde delta. Listan 

över möjliga informanter kunde ha gett bredare variation gällande informanternas förhållande till 

MDFT. Däremot är det svårare att evaluera ifall de hade gett större variation gällande påverkande 

faktorer, men detta är ändå möjligt. 

Studien är ett inlärningsprojekt och som första försök till en praktikforskning och innehållsa-

nalys därför lider det säkert av många krångel som en mer erfaren forskare hade tacklat på ett smidi-

gare sätt. Jag upplever dock att studien når sina mål genom att svara på forskningsfrågorna om både 

främjande och förhindrande faktorer samt utvecklingsförslag från informanterna. En av lärdomar från 

detta projekt som jag tar med mig är vikten att ha tid: tid för att säkerställa de bästa möjliga infor-

manterna och tid att tänka och behandla den information som har samlats. Tid utgör en kvalitetsfaktor. 

Till slut diskuterar jag ännu några utvecklingsmöjligheter (kap. 6.1) som skapades hos mig 

under forskningsprocessen i samspel av teori och forskningsmaterial. Även några tankar om vidare 

forskning väcktes och dem tar jag upp under kapitel 6.2. 

6.1 Utvecklingsmöjligheter 

Eftersom praktikforskning är avsedd för ett verktyg till utvecklingen av det praktiska arbetet 

kan det hända att jag går längre med mina förslag som i en annan slags forskningsrapport kunde anses 

passande. Jag utnyttjar här den kunskap om implementationsteorin samt informanternas berättelser 

som jag kunnat anamma under forskningsprojektet till att skapa en lista över förslag till utveckling 

av arbetet som organisationen kan använda som en bas för sitt eget utvecklingsarbete. 

Sedd från de anställdas synvinkel som denna praktikforskning gör synligt saknar MDFT-ar-

betet i HUS Ungdomspsykiatri en utsagd vision: vad är målet med MDFT inom HUS. Vad vill man 

nå genom att utbilda MDFT-team? Vill man skapa ett bestående vårdsystem eller testa om det vore 

något för HUS? Hur vet man att målet nås? Forskningslitteraturen konstaterar att ta i bruk nya meto-

der kräver stora satsningar på implementationsfasen, och särskild fokus läggs på planering och för-

beredelser av implementationen. Dessa frågor är väsentliga då implementation förbereds. Det verkar 

som om denna målsättning har inte meddelats till de professionella som arbetar med MDFT i tillräck-

lig mån och detta kunde göra att terapeuter hade lättare att systematiskt arbeta enligt målsättningen. 

Att man ställer strategiska mål och utvärderar dem regelbundet bidrar även till att skapa en verklig 

målmedveten väg till målen. 
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Det verkar också finnas skillnad mellan organisationer och områden gällande hur MDFT ar-

rangeras och vilka kriterier används för att välja klientfamiljen. Genom samarbete med andra MDFT-

arrangörer kunde man skapa en gemensam syn på vad och hurdant MDFT är i Finland. Gemensam 

evaluering om centrala element med MDFT, remisskriterier och uppföljning av arbetet kunde leda 

till gemensamma kriterier av uppföljning av effektivitet. Detta samarbete kunde bidra med möjlig-

heter att inte bara utveckla MDFT i Finland utan även terapeuternas utveckling i metoden genom de 

unika synvinklar som andra MDFT-team kan erbjuda. Här kunde även finnas rum för vidare forskning 

i ämnet. 

Till den enstaka professionella som tar itu med utbildningen och metodarbetet är förhandsin-

formation viktigt. Intervjuerna gjorde synlig en stor variation i kunskapsnivån då utbildningen bör-

jade; bästa situation verkade vara ifall man hade någon att fråga om. Men det fanns mycket praktiskt 

som verkade komma som överraskning till alla. Det vore bäst att man har tänkt genom saken i den 

egna organisationen, men eftersom detta inte är alltid möjligt så borde man kunna göra det smidigt 

under utbildningens gång. Det som verkade mest saknats var enhetliga, genomtänkta och ändamåls-

enliga riktlinjer inom organisationen gällande bland annat hembesök, jourersättning och transport. 

Under praktikforskningsprocessen fick jag intryck över utvecklingspositiva professionella 

som arbetar eller har arbetat med MDFT. För framtida MDFT-terapeuter eller bara intresse till meto-

den kommer den bästa kontakten gällande information om metoden från dem som har arbetat med 

metoden. Det väcks därför en fråga om inte det var smart att lyssnar noggrant på orsaker varför man 

vill lämna metoden, men även bilda en MDFT-nätverk inom området där MDFT-terapeuter hålls 

uppdaterade gällande utvecklingen oberoende om de aktuellt gör MDFT ej. 

HUS Ungdomspsykiatri är en relativt komplex organisation med flera olika nivåer 

av ledarskap, och därtill även ansvarspersoner för olika vårdmetoder. Forsknings-

resultaten kan anses beskriva behov till tydlig struktur gällande ansvar under me-

tod-arbetet och implementationsprocessen. Förtydligande av strukturer av stöd och 

ansvar samt sakkunnighet hos involverade kan anses vara centralt för att under-

lätta allas arbete och förmildra möjliga rollkonflikter. Detta kunde bidra till effek-

tivitet i det vardagliga arbetet. 

Enligt informanternas beskrivning är det väsentliga i MDFT att man arbetar med familjen i 

centrum. Detta innebär också ökad krav på arbete på kvällstid. För en professionell som funderar på 

deltagandet på metodutbildning, men likaväl till en mer erfaren MDFT-terapeut, gäller det här avvi-

kande arbetstider från det vanliga inom enheten. Det självständiga arbetet som sker till stor del utanför 

den egna enheten ställer krav på planering av det egna arbetet: hur schemalägger du din arbetsvecka, 
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när och var planerar och dokumenterar du arbetet och hur mycket kvällstider ger du. Tidsanvändning 

påverkar upplevelsen av arbetstillfredsställelse samtidigt som risken för utmattning ökar ifall den 

professionella lider av känslan att den egna familjen lider av situationen. Det här blir därför en viktig 

fråga att behandla med den egna närmaste chefen. En enskild chef kanske har bara en MDFT-terapeut 

i sin enhet och kan därför även själv behöva stöd för sitt arbete.  

Både informanter och implementationslitteraturen tar upp behovet av stöd, men också feed-

back. Intresse till MDFT från andra, engagemang från de närmaste cheferna samt möjligheter till 

utvecklandet av den egna kompetensen kommer fram som motivationsgivande element. Det bud-

skapet som jag tyckte mig höra starkast från alla informanter var att de vill få andra engagerade i 

MDFT för att utveckla metodarbetet inom HUS med dem, systematiskt mot det bättre. Emellertid 

hänger allt sist och slutligen på det vad organisationens vision gällande MDFT och dess roll blir; alla 

kommande åtgärder bör evalueras mot denna bakgrund och väljas därefter. 

6.2 Vidare forskning i ämnet 

Som jag skrev tidigare har MDFT forskats väldigt lite i Finland. En praktikforsking gör inte 

stora omvälvningar inom fältet, men en praktikforskning kan lyfta upp en del tankar till nya forsk-

ningsprojekt, även till praktikforsking. Jag tar här upp tre teman som jag speciellt funderade över 

under mitt forskningsprojekt. 

1. MDFT-teams i Finland arbetar i olika organisationer med olika strukturer. En jämförande 

forskning mellan olika teams om hur arbetet har organiserats praktiskt, hurdana remisskrite-

rier de har och hur görs evaluering av arbetet, med kartläggning om fördelar och nackdelar. 

2. Användning av MDFT forskas även för unga med spelproblematik. Unga med beteendestör-

ning, rusmedelsstörning eller spelproblem har problematik som ligger på gränsen mellan spe-

cialsjukvården/bashälsovården och socialt arbete. Detta gränsarbete där speciellt psykosocialt 

stöd för hela familjen är centralt för att bidra med adekvat stöd i situationen vore ett fält där 

forskning kunde underlätta arbetet över gränsen. 

3. Informanterna tog upp att att antingen lyckas MDFT-vård väldigt fint eller misslyckas otroligt 

hårt och det finns ingenting däremellan. Kunde man identifiera ännu bättre till vilka metoden 

passar och vilka faktorer påverkar det? Några preliminära iaktagelser hade informanter redan 

gjort, men en systematisk uppföljning som stöd kunde en forskning ge mer konkreta resultat. 
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Tutkimustiedote 

Tutkimus: Multidimensionell familjeterapi (MDFT) i HUS – Utmaningar i implementationen 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

Toivon apuasi käytäntötutkimuksen teossa. 

Sosiaalityön pääaineopintoihin kuuluu työelämän kanssa tiiviissä vuoropuhelussa toteutettu 
käytäntötutkimus. Teen käytäntötutkimuksen HUS nuorisopsykiatriassa käytös- ja päihde-
häiriöiden hoitoon tarkoitetun monimuotoisen perheterapian MDFT:n implementaatiota, 
käyttöönottoa, edistävistä ja vaikeuttavista tekijöistä. 

Kerään tutkimusmateriaalin haastattelemalla HUS nuorisopsykiatrian työntekijöitä. Tavoit-
teenani on haastatella kolmea erilaista ryhmää: koulutuksen keskeyttäneitä, koulutuksen 
käyneitä, jotka eivät enää tee MDFT:tä ja koulutuksen käyneitä, jotka tekevät MDFT:tä. Tar-
koituksena on selvittää MDFT:n käyttöönottoon vaikuttaneita tekijöitä mahdollisimman mo-
nipuolisesti. Tutkimushaastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. 

Mahdollinen haastateltavien joukko on pieni, jolloin yksittäisen osallistujan tunnistamisen 
estämiseen pyrin kiinnittämään erityistä huomiota. Osallistujien anonymiteetin suojaa-
miseksi tutkimuksen tulokset on tarkoitus esittää prosessimuodossa, eri vaiheiden mukai-
sessa järjestyksessä. Onnistumiset ja haasteet esitetään riittävän yleisellä tasolla, ei yksit-
täisenä haastavana tilanteena vaan tavoittaen ongelma tilanteen takana. Mahdolliset haas-
teet anonymiteetin suojaamiseksi tutkimuksen teossa käsittelen ensisijaisesti VTT Laura Yli-
rukan kanssa, joka ohjaa työtä Helsingin yliopistossa. 

Tutkimus luovutetaan HUS Psykiatrian sekä MDFT:n kehittämistyön käyttöön. Tutkimuk-
sesta tehdään posteri ja tutkimusraportti, jotka mahdollisesti esitellään Pääkaupunkiseudun 
sosiaalialan osaamiskeskus Soccan verkkosivuilla. 

Tutkimuksen aikana haastateltava voi milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoitta-
matta keskeyttää tutkimukseen osallistumisen. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai tutkimuk-
seen osallistumisen keskeyttäminen tai suostumuksen peruminen ei vaikuta mitenkään työ-
hösi tai työsuhteeseesi HUSissa. Mikäli suostumus tutkimukseen osallistumiseen perutaan, 
poistetaan haastateltavan osuus litteroidusta tekstistä kuitenkin siten, että muiden haastat-
teluun osallistuneiden kertoma pysyy ymmärrettävänä. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Petra Erkkilä petra.erkkila@hus.fi 
p. 050-4277321 petra.erkkila@helsinki.fi 

 

Tutkimuksen ohjaajat: 

VTT Laura Yliruka, Helsingin yliopisto, laura.yliruka@hus.fi 

Vastaava sosiaalityöntekijä Linda Blomstedt, HUS nuorisopsykiatria, linda.blom-
stedt@hus.fi
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Tabell 1 - Sammanställning av påverkande faktorer 
F

ö
rb
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el
se

r 
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ch
 r

ik
tl

in
je

r 
Stora linjer 

- Vilken är den lämpligaste omgivningen för MDFT i Finland: specialsjukvården, barnskyddet eller annat? 
- Rätt tid för interventionen, tidig ingripande uppmuntras 
- De centrala påverkande faktorerna enligt forskning, borde man sträva efter enhetlig MDFT i landet? 
- Hur sker uppföljning och vilka kriterier används för det? 

Praktiska saker 
- Förkunskaper om utbildning, metod samt det praktiska arbetet; urvalsprocess som stöd 
- Remisskriterier och -dirigering 
- Relevanta verktyg (bl.a. videokameror och cd-brännare samt kunskap för användning, transportmedel) 
- Riktlinjer för bl.a. jourhavande, datasäkerhet, arbetstider och säkerhet under hembesök 
- Tidsanvändning: andel av arbetstiden för studier och till metoden 
- Översättning av materialet som krävs av utbildningen 
- Vem ska man vända sig till för hjälp? 

A
kt

ö
re

r 

Den professionella 
- Personliga egenskaper: arbetserfarenhet, tidi-

gare utbildning, språkkunskaper, studievana, 
någon att få information från, bra på att förvalta 
sin egen tid 

- Motivation: eget intresse eller någon måste gå 
- Förankring till metoden: själv genomtänkt, avtal 

med krav, stöd eller samhörighet 
- Eget ansvar: väl förberett, självständig informat-

ionssökning, medveten om vad utbildning gene-
rellt sett kräver 

Nyckelterapeut 
- Ansvar över gruppdynamik 
- Klart definierad roll behövs, risk för rollkonflikt då 

en måste ha mer än metodansvar 
- Kunskapsspridning om MDFT inom organisat-

ionen (remisser i rätt tid) samt till samarbetsparter 
- En nyckelterapeut innebär sårbarhet för verksam-

heten 
- Brist på stöd för nyckelterapeut i metoden 

MDFT-ansvarsläkare 
- Klart definierad roll behövs 
- Kunskap om metoden behövs 
- Tid och struktur för arbete enligt ansvar 

MDFT-ansvarsskötare 
- Klart definierad roll behövs 
- Ny ansvarsperson i strukturen, inga erfarenheter 

fanns 

Närmaste chef 
- Stöd från den närmaste chefen är viktig 
- Kunskap om metoden och arbetet behövs 
- Gemensamma palavrer till bra stöd 
- Feedback från organisationen, gör jag ett jobb 

som har nån betydelse 

Samarbetsparter (mest barnskydd) 
- Bäst att ta med från första början 
- Behöver kunskap om MDFT och kriterier särskilt 

kontaktpersoner i fall de finns; allmän information 
till samarbetsparter väsentligt. 

- Kan bidra med värdefullt stöd 

M
D

F
T 

i p
ra

kt
ik

en
 

Utbildning 
- Mångsidig användning av olika inlärningsmetoder ansågs vara mycket bra stöd till inlärning 
- Bra, intensiv och välstrukturerad utbildning 
- Utbildningen var tung och krävande, där deltagarna var tvungna att gå utanför sin bekvämlighetszon 
- Goda, MDFT-praktiserande utbildare som också var mycket krävande 
- Utbildare från annan kultur och verksamhetsstruktur ökar risken för kulturkollisioner 
- Planering av eget arbete utmanades av information, speciellt gällande förändringar, om tidtabeller som 

kom med kort varsel. Tydligare kommunikation önskades också. 
- Vad är centralt i MDFT? Olika utbildare hade olika linjedrag och krav, t.ex. krav om jour 

MDFT-arbete 
- Modiga familjer, förändringsprocessen är krävande för familjer, att våga gå med på det. 
- Framgång hos familjen var givande 
- Själva metodens styrkor är intensiv närvaro, struktur och sätt att föra saker på tal på ett respektfullt sätt 
- Resultaten verkade vara antingen eller: stor succé eller misslyckas rejält 
- Mycket pappersarbete, särskilt i början 
- Arbeta ensam vs självständigt. 
- Konflikt med utbildningen: tillgänglig till familjen 24/7, arbetstider, jour samt semester 

 


