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EBA del 1  
(Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna,  

kurskod RA9326) 
 

Sammanställning av kursutvärderingen 

 
1. Vilka kunskaper och färdigheter tar du framförallt med dig från kursen?  
Kunskapen om nya (för mig) sätt att beskriva psykopatologi samt forskning som jag inte var helt 
uppdaterad med. 
De nya modellerna det forskas på avseende psykopatologi utifrån dimensionella ramverk, hur de 
kan komplettera och fördjupa kunskap. Uppdatering kring forskning gällande allt från ny kunskap 
om olika psykopatologier och transdiagnostiska processer till valida bedömningsinstrument och cut 
off:s. Att vara observant på bias och att i möjligaste mån följa ny forskning. 
Att tänka transdiagnostiskt och söka aktuella svar i den vetenskapliga litteraturen. 
Öppet sinne inför nuvarande och kommande forskning inom utredning/diagnostik. P-faktorn. 
Att tänka dimensionellt och transdiagnostiskt. Samt fördelar och nackdelar med detta. 
Instrument, nya t.ex ASEBA-"paraplyet" och kritiskt tänkande kring de vi redan använder. 
All kunskap kring autism bland flickor, om psykosutveckling, om vikten av att sätta "rätt" diagnos 
redan i barndomen. 
Snabba sökningar bland vetenskapliga artiklar. 
 
2. Hur planerar du att vidareutveckla eller tillämpa kunskaperna du erhållit från 
kursen?  
Läsa artiklar på egen hand, kanske diskutera med psykologkollegorna och läkarna. Synd att vi varken 
har handledning i utredningsmetodik eller fungerande kollegial handledning - man känner sig 
ensam ibland, och behöver stöd/bollplank.  
I varje del av mitt kliniska arbete, då ny forskning behöver implementeras i vardagens kliniska 
arbete. 
Använda mig av mer evidensbaserade instrument i mitt kliniska arbete. Tycker HITOP-strukturen är 
väldigt användbar för att visa på en persons profil och jämföra det med normgrupp. Både för egen 
förståelse men också för att visa den patienten.  
Att dela med mig mina kunskaper med kollegor och diskutera om det är något vi kan tänka oss att 
använda. Men även att se psykopatologi utifrån ett bredare perspektiv och inte bara utifrån uppfylls  
diagnos eller ej. 
Att sprida nya kunskaper inom Bup kliniken, diskutera hur verksamheten kan dra nyttja av det. 
Fortsatt klinisk användning av HiTop-relaterade instrument, ex ASEBA.  
Avseende tillämpning kommer jag att använda dimensionella mått så som ASEBA, STIP/PID m.m. 
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med en ökad förståelse.  
Fördjupa mig inom de delar som berör just mitt arbetsområde utifrån dimensionella modeller. 
Ge förslag på min arbetsplats för att börja använda de mer evidensbaserade bedömningsverktygen i 
linje med transdiagnostik. Söka svar i forskningen på ett nytt sätt.  
Omvärdera vissa metoder i utredning som jag idag har. 
Kanske gå kurs 2 hos er. 
Ta in och använda flera av de instrument som vi gått igenom både i klinisk verksamhet men även i 
framtida forskning. Försöka bibehålla ett aktivt tänkande kring mer transdimensionella perspektiv på 
psykopatologi.  
Använda mig av ett mer dimensionellt tänk i mitt patientarbete, som komplement till det mer 
kategoriska sättet, samt att fortsätta ta del av studier och utbildning inom området.  
Planerar att gå steg två av denna utbildning samt ta det jag lärt mig vidare till psykologgruppen i 
kommunen. 
Gå igenom kursmaterial och börja process att implementera de bedömningsinstrument som anses 
valida och reliabla och börja komplettera med dimensionella skalor och konceptualiseringar i klinisk 
praktik. Följa forskning på området som har störst betydelse för mitt arbete. 
Gå ytterligare kurser, applicera det jag lärt mig i kliniskt arbete och dela på arbetsplatsen. 
Fortsätta försöka vara uppdaterad inom forskning kring transdiagnostik och dimensionell 
diagnostik. Titta närmare på ASEBA.  
Jag arbetar med verksamhetsutveckling och kommer använda mig av det jag lärt mig. Jag kommer 
även skriva specialistarbete med fokus på ett transdiagnostiskt synsätt. Jag kommer införa "artikel-
dagar" där jag söker ny information men även starta grupp där vi har en "artikelredovisning". 
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Fråga 3. Jag uppfattar att jag genom denna kurs 
utvecklat värdefulla kunskaper och färdigheter, 
användbara i min yrkesverksamhet.
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Fråga 4. Jag bedömer att kursen genomgående håller 
specialistnivå
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Fråga 5. Jag anser att kursens examination omfattade de 
lärandemål som är formulerade för kursen
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Fråga 6. Jag bedömer att kursens omfattning var lämplig 
för att uppnå kursens syfte
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Fråga 7. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd mellan 
kursens lärandemoment (föreläsningar, seminarier, 
litteratur m.m.) var relevanta
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Fråga 8. Det här saknades eller kan förbättras i kursen 
 
Jag har skaffat mig all litteratur/artiklar men vi har aldrig använt den under kursens gång. Det skulle 
kanske behöva förtydligas inför kursen att det är rekommenderad kurslitteratur/artiklar för att slippa 
lägga tid och pengar på det:) Eller så hade kanske jag missat det någonstans : ) Men jag menar att 
det är ändå värdefullt att ha skaffat sig det och läsa för sin egen del och i sin takt !  
Fysisk kontakt, föreläsningen in vivo! 
En ökad struktur under föreläsningar hade i vissa fall varit önskvärt, kanske beror detta på det 
digitala formatet men det kändes ibland lite rörigt och hoppigt.  
Med tanke på att artikelsammanfattningarna skulle ligga till grund för hemtentan hade i vissa fall 
behövts att dessa var kompletterade eller förbättrade för att kunna vara en vettig grund. Exempelvis 
hade flera sammanfattningar inte ens en rubrik som gjorde tydligt vilken artikel den baserades på, 
vilket var en rätt enkel del av instruktionen för att få godkänt på sammanfattningen.  
 
Annat format än zoom. Ökat fokus på klinisk tillämpbarhet. Mindre genomgång av olika studier för 
allmänbildningens skull. Ökad struktur i vad vi ska lära oss och varför. Fler instruktioner inför t.ex 
söka artiklar så att vi vet om vi gjort rätt. Färre gruppdiskussioner då de inte var givande alls. Mer 
anpassat till att det finns psykologer inom olika professioner, upplevde att timmar gick åt 
diskussioner om barn och specifika saker som inte rörde mitt yrke alls trots att jag själv aldrig träffat 
ett barn i klinisk praktik. Mer konkret material att använda och utvärdera, t ex hade det varit 
intressant att göra en ASEBA intervju på en patient som en hemuppgift.  
Kanske lite tydligare instruktioner vid grupp- och paruppgifter.  
 
Dels led nog kursomgången av formatet, jag upplever att det helt förståeligt påverkade interaktion 
negativt. Men utöver detta ledde det nog till att stringensen blev lägre då flera saker kunde komma 
upp mer apropå utifrån frågeställningar vilket gjorde att föreläsningspass ofta kunde komma att 
handla om mycket specifika frågeställningar som inte alltid, eller väldigt sällan handlade om just 
_evidensbaserad utredning och bedömning_. Detta upplevde jag nog som en av de största bristerna, 
att föreläsningar ofta, bland annat på grund av frågor, kunde börja handla om aspekter som 
visserligen skulle kunna vara intressanta, men som inte är särskilt nära knutna till just 
evidensbaserad utredning eller bedömning. I mitt kliniska arbete är sådana diskussioner inte till 
mycket hjälp när jag framgent ska försöka se över vårt bedömnings eller utredningsförfarande sett 
till olika slags psykopatologier, där hade jag gärna sett mer konsekvent genomgång av 
bedömningar och utredningar av olika tillstånd och möjligtvis instrument som där kan vara 
användbara. Ett exempel på detta kan vara att i små grupper fokusera på frågor så som 
cannabisbruk, vilket visserligen kan vara kopplat till utredning och ibland tangera frågeställningar 
som där måste finnas med, men på sättet det formulerades kom diskussioner snarare att handla om 
bruk och generella uppfattningar och tankar vilket bidrar mycket lite till en mer evidensbaserade 
utrednings och bedömningsförfarande. 
 
På samma vis upplever jag att frågor i tentan kunde kännas väl specifika med mycket begränsat 
utrymme att besvara frågor, därtill utifrån en sammanfattning som bygger på en annan persons 
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förståelse av något som för dem är nytt. Inlärningen utifrån examinationen upplevde jag därför blev 
mycket begränsad. Jag hade hellre sett ett vi fått bredare, mer övergripande frågor som just 
evidensbaserad utredning och bedömning antingen utifrån specificerade artiklar, eller kanske flera 
sammanfattningar av samma ämne - kanske utifrån olika artiklar så att det till varje fråga finns flera 
källor att utgå ifrån om examinationen ska utgå ifrån andras sammanfattningar.   
Det finns mycket kvar som jag vill lära mig, men tror inte att det ryms inom denna kurs, utan snarare 
att jag får gå fortsättningen.  Vid något av tillfällena upplevde jag att planeringen kunde ha 
förbättrats lite grann, då det på ena dagen sades att vi skulle förbereda oss inför morgondagen att 
ta fram whodas tror jag det var och sedan pratade vi inte om detta vid nästkommande dag.  
Tydlig struktur mellan kurstillfällen samt korrekt utlagda föreläsningar. 
 
Uppgifter som gavs under vissa kursdagar upplevde jag vara mycket tidsbegränsade i förhållande till 
uppgiften och kändes stressfulla. Hade hellre önskat ha dessa uppgifter som hemuppgifter mellan 
kurstillfällen då de var bra och lärorika men var svåra att hinna göra. 
Paus är viktigt vid distansundervisning, det var det ibland väl snålt med.  
En tydligare agenda från början av kursen, hur kommer kursen vara upplagd. Många intressanta 
studier visades och vi tränades i att förstå och lära av studier. Men det blir också lite hattigt "den här 
studien visade det", "den här visade det här".  
Hade uppskattat en tydligare övergripande agenda samt agenda för respektive dag. Även gärna 
powerpointsbilder med mer sammanfattande punkter, för att knyta ihop mer vad alla studier visar. 
Det blev lite svårnavigerat.  
Tydligare instruktioner kring hemuppgifterna från kursledare. Deltagare behövde fråga om hur vi 
skulle gå till väga.  
Uppskattar också om powerpoints och annat material är uppdaterat med den aktuella kursens 
datum. Info från gamla kurser fanns med i materialet, vilket förvirrar och framstår som lite 
oengagerat.  
Jag skulle uppskatta om de artiklar som skulle gås igenom på träffarna fanns tillgängliga på 
plattformen så att jag skulle kunna läsa dem innan träffen. Jag har blivit stressad av att det 
presenteras artiklar som vi "borde läst" men som inte funnits med i någon litteraturlista. Jag skulle 
även uppskatta om litteraturlistan delades upp i t.ex: "att läsa till träff 1" Att läsa till träff 2" osv. 
 
Fråga 9. Det här upplevde jag som särskilt bra under kursen 
Att det finns intressanta saker att tänka på, att världen är komplex. 
Richard är kunnig och lätt att lyssna på. Intressanta samtal kring ämena uppkommer ofta. 
Förklaringarna kring hur vi kan använda oss av detta 
Rickard är en jättebra lärare, han förmedlar information på ett så pedagogiskt och lättförståeligt sätt, 
pinpojtar viktiga delar, take-home osv. Är otroligt glad och tacksam att få gå den kursen! Stort tack 
och lycka till!  
Bra kommunikation med deltagaren samt föreläsare och wisemind sidan! 
Intressanta diskussioner, intressanta studier att ta del av, bra med smågruppsdiskussioner.  
Spännande att få en så bra översikt över aktuell forskning, vilket jag tycker är svårt att hinna skapa 
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på egen hand mitt i all utlåtandeskrivning och vardagsstress. 
Rickards engagemang och höga kunskapsnivå.  
Överlag har Richard varit toppen som föreläsare. Kunnig och inspirerande! 
 
Fokuset på det dimensionella och hierarkiska modeller och kontrasteringen av detta mot 
klassifikation enligt rådande system. Att själv göra en sammanfattning av en artikel som krävde 
närläsning och försök att förstå saker som på förhand inte alltid var helt lätt. Kunskap hos föreläsare 
och ett brett anslag, men som tyvärr ibland hamnade vid sidan om vad jag upplevde vara det 
faktiska ämnet.  
Bra med blandning av föreläsning, eget arbete och diskussioner. Upplever att Rickard är väldigt 
kunnig och kan sammanfatta forskning på ett enkelt sätt så att man förstår det. 
Ny forskning, samt diskussioner gällande olika sätt att beskriva psykopatologi 
Mycket kunnig kursföreläsare som framförde centrala take homes relevanta för min kliniska vardag. 
Diskussioner och kompetent föreläsare!  
Känns som att den vilar på aktuella forskningsläget 
Jag har tyckt att det varit toppen med Zoom. Jag har inget behov av att sitta i större grupp, jag har 
just nu heller ingen möjlighet att resa pga familjesituationen. Utan Zoom så hade jag blivit utan kurs 
så jag hoppas att ni kommer erbjuda detta format även i framtiden. 
I övrigt tycker jag att det mesta varit värdefullt att få ta del av. ASEBAs existens är väl kanske det 
som har haft störst påverkan på min kliniska vardag. 
 
 
 
 
 


