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   Systemisk 

”familjeterapi” 

Barnpsykiatri Medicinering 



 

 en avgränsad enhet som kan identifieras skild 
från sin omgivning, bestående av samspelande 
och ömsesidigt beroende delar som direkt och 
indirekt förhåller sig till varandra på ett mer 
eller mindre stabilt sätt över en tidsperiod.  

 Vid beskrivningar används bl.a. begreppen ( metaforer) 

 struktur 

 hierarki  

 gräns 

 feedback  

 organisation 



Sociala context 

Systemnivåer 

INDIVID  

MED INTERN 

ORGANISATION 

Familj 

Nätverk 

samhället 



                                  TVÅ OLIKA MODELLER 

Diagnos styrd-sjukdomsmodell 

Ordinations styrd behandling 

Betoning på kvalitet och kompetens 

Bota sjukdom 

Linjär kausalitet 

Fragmentering och strävan efter förenkling 

Reduktionism 

”Människan är primärt en maskin” 

 

 

 

 

EVIDENS BASERAD PRAXIS 

PRAXIS BASERAD EVIDENS  

Klient och system fokuserad 

Effekt styrd ( outcome) 

Nytta överordnat behov 

Fokus på livsfunktion 

Cirkulär kausalitet 

Betoning på komplexitet 

Helhetssyn 

”Människan är primärt en berättelse” 

Den medicinska 
modellen 

Den systemteoretiska 
modellen 



 I en cirkulär process bildar orsak och verkan en kedja så att 
processen kommer att påverka sig själv. Slutprodukten blir att 
man inte kan sluta sig till vad som är orsak och verkan.  
 

 I en linjär process kommer orsakskedjan inte tillbaks till 
utgångspunkten 
 

 

Milanogruppens definition: By circularity we mean the capacity of the therapist to conduct  

his investigation on the basis of feedback from the family in response to the information  

he solicits about relationships and, therefore, about difference and change. 
 





 Kultur( mikro o makrokultur)- allmänna antaganden om hur 
samhället,roller och relationer i familjen  fungerar 

 Livsmanus 

 Relation 

 Episod ( uppfattade mönster av handlingar) 

 Handling 

 

 Handling 

 Episod 

 Relation 

 Livsmanus 

 Kultur( mikro o makrokultur)-allmänna antaganden om hur 
samhället,roller och relationer i familjen  fungerar 

 

 

 

Contextual 

kraft 

Implikativ  

kraft 

interaktionsplats 



 ETIK 

 PRODUKTION 

 FÖRKLARING 



 Klarhet, enkelhet och skönhet 
 

 Tydlighet 
 

 Självreflexivitet 
 

 Genomsynlighet- vi bör kunna redogöra för vad det är vi gör 
 och vårt underlag  

 

 ansvarsposition i förhållande till överordnad lagstiftning 
 

 ansvarig för ens egen position och  kontext 
 
 



Principer för 

SYSTEMTÄNKANDE 

FÖRKLARINGS 

OMRÅDE 

 PRODUKTIONS 

   OMRÅDE E 

T 

I 

K 

Klarhet, enkelhet och skönhet 

 

Tydlighet 

 

Självreflexivitet 

 

Genomsynlighet- vi bör kunna redogöra 

för vad det är vi gör 

 och vårt underlag  

 

ansvarsposition i förhållande till 

överordnad lagstiftning 

 

ansvarig för ens egen position och  

kontext 

 

 

 

Det Personliga domänet / 

Estetikens domän 

Detta är 

känslornas,förhållnings- 

sättets,ideologins, 

normernas och 

sunpunkternas domän 

Här kan man fråga: vad 

tycker du om det som det 

talas om? Är detta etiskt? 

Vilka personliga och 

yrkesmässiga 

moralfrågor kommer in i 

bilden? Vad är god o vad 

är dålig praxis?  



Principer för 

SYSTEMTÄNKANDE 

 

FÖRKLARINGS 

OMRÅDE 

 PRODUKTIONS 

   OMRÅDE E 

T 

I 

K 
Sanningar existerar  

(universa) 

Eftersöka och utforska 

Lagstiftning och etablerad  

vetenskap 

Socialt Concensus 

Icke neutrala 

Instruktiva 

Samtycke önskvärt men ej 

nödvändigt 

 

 



Principer för 

SYSTEMTÄNKANDE 

 

FÖRKLARINGS 

OMRÅDE 

 PRODUKTIONS 

   OMRÅDE E 

T 

I 

K Många verkligheter 

(multiversa) 

Inga beskrivningar är  

sanna 

Verkligheten är subjektiv 

Strävan är att skapa 

förståelse och betydelser 

Vi uppfinner snarare  

än upptäcker 

Vi samskapar och sam- 

-utvecklas 

Terapeuten tar inte  

ställning (neutral) 

Samtycke är nödvändigt 

 



 Gammalt-Morfin 

 Gammalt Centralstimulantia 

 1887  Amfetamin 

 1899-Heroin ( omvandlas till morfin i kroppen) 

 1900  talets början-Barbiturater 

 1952  Thorazin-Hibernal 

 1955  Lithium 

 1957  Tricykliska antidepressiva 

 1960-Benzodiazepin 

 1987 Prozac 

 

 

 



 
 “Science does not possess the technology to measure biochemical imbalances in the 

living brain” physician and author Peter R. Breggin observes. “The biochemical 
imbalances speculation is actually a drug company marketing campaign to sell 
drugs.”[15] In this way, mental health “screenings” lack the objective scientific gauging 
and assessment of physical indications to determine the existence of a disorder. Rather, 
the opinion is based on the subject’s response to a series of questions. 

 20 % av Amerikas vuxna befolkning står på ett 
prep (psykofarmaka) 

 700 miljarder dollar om året varav hälften i USA o 
¼ i Europa 

 60 miljarder till PR 

 30 miljarder till forskning 

  

 









 VAD behövs? 

 HUR? 

 KRITIK AV ÖVERDIAGNOSTICERING! 

 OM MEDICIN SÅ ”BARA” SOM ADJUVANS TILL 
TERAPI 

 VAD KAN DU /NI GÖRA FÖR ATT HJÄLPA 
MEDICINEN ATT HJÄLPA DIG/ER ? 

 UPPFÖLJNING ,FEEDBACK OCH 
UTSÄTTNINGSPLAN!!! 
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