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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Syftet med detta projekt är att i Sverige implementera det brittiska mätinstrumentet System 

Quality and Performance Measure (SQPM). Instrumentet har tagits fram av en forskargrupp 

under ledning av Dr. Crispin Day (Institute of of Psychiatry, Kings College, University of 

London) och avser att mäta hur ett helt system av aktörer kring barn och ungas psykiska hälsa 

fungerar. Frågorna genererades från litteraturen, genom samtal med personer verksamma 

inom fältet samt från deras egna erfarenheter från den kliniska vardagen. Man fann fyra 

faktorer som identifierar att ett system fungerar väl:  

1) Förmåga att upptäcka; systemets förmåga att upptäcka/identifiera barn och unga som 

har problem med sin psykiska hälsa 

2) Kompetens att intervenera; hur kompetent systemet är i fråga om att hjälpa barn och 

familjer där psykisk ohälsa förekommer 

3) Remissvägar; hur remissvägar och processer fungerar mellan olika aktörer i systemet 

4) Stöd; det stöd man upplever från andra aktörer i systemet 

 

Instrumentets 30 frågor är avsedda att ställas till personal verksamma inom den så kallade 

basnivån. Det är basnivåns förmåga att upptäcka, kompetens att intervenera samt deras 

upplevelse av hur remissvägar mellan dem och specialistnivån fungerar och stödet som de 

känner att de får från specialistnivån som söks. Med basnivå avses här personal inom 

primärvård, elevhälsa, socialtjänst, ungdomsmottagningar, skola, barnhälsovård, 

mödrahälsovård etc. Med specialistnivå avses exempelvis Barn- och Ungdomspsykiatri, 

Barn- och ungdomshabilitering, Första-linjens verksamheter och Elevhälsa. Definitionerna 

mellan basnivå och specialistnivå kan variera och man kan även tänka sig att exempelvis 

Socialtjänst kan ses som specialistnivå i förhållande till exempelvis Förskola.   

 

I projektet ingick:  

1. att översätta instrumentet till svenska 

2. att anpassa det till svenska förhållanden 

3. att genomföra en pilotstudie och analysera instrumentets psykometriska egenskaper 

 

Projektet finansierades av och skedde i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) inom ramen för deras utvecklingsarbete kring barns och ungdomars psykiska hälsa. 

Utvecklingen av instrumentet skedde i nära samverkan med yrkesverksamma inom området 

och med de brittiska forskare som utvecklat SQPM.  

 

Genomförande 

Översättning 
En så kallas forward – backward metod användes vid översättningen. Instrumentets frågor 

översattes först från engelska till svenska av en person med svenska som modersmål och 

kunskaper i det ämne som instrumentets frågor berör. Den svenska översättningen översattes 

sedan tillbaka till engelska av en person med engelska som modersmål, denna översättning 

jämfördes sedan med den ursprungliga versionen av instrumentet.  

Anpassning 
Efter översättning genomfördes en Delphi-studie i syfte att säkra att instrumentets frågor och 

frågeområden skulle vara så relevanta som möjligt med avseende på svenska verksamheter. I 

denna studie deltog professionella från olika typer av verksamheter (t.ex., Skola, Socialtjänst, 
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Elevhälsa) med olika yrken såsom psykologer, förskollärare, verksamhetschefer, socionomer 

och forskare. Deltagarna ombads att bedöma de frågor och frågeområden som instrumentet 

innehöll samt ge förslag på nya frågor etc. I en Delphi-studie ger deltagarna sina åsikter 

oberoende av varandra (till skillnad från gemensamma möten). Deltagarna till Delphi-studien 

rekryterades från de områden vilka deltog i projektet som pilotområden. I första omgången 

deltog 19 av 41 tillfrågade personer och i andra omgången i vilken det efter första omgångens 

kommentarer reviderade formuläret skulle bedömas svarade 11 av de ursprungliga 19 

deltagarna.  

Pilotstudie 
Efter sista omgången av Delphi-studiens kommentarer justerades formuläret ytterligare innan 

det skickades ut till deltagarna i pilotstudien. I denna studie deltog 553 av 1331tillfrågade 

vilka var yrkesverksamma och/eller möter barn och unga som kan ha/har problem med 

psykisk ohälsa. Deltagarna rekryterades från fyra områden (Östersund, Vänersborg, 

Jönköping och Hudiksvall). Datainsamlingen skedde via webbenkät. I denna rapport ges en 

sammanställning av resultaten från denna pilotstudie. Det ska påtalas att frågorna i formuläret 

presenteras en och en och att inga sammanslagna skalor förekommer på grund av att dessa 

analyser inte ännu var klara när denna sammanställning gjordes. Resultat från dessa analyser 

kommer att presenteras i en separat rapport.  

Deltagare 
Totalt svarade 552 personer av 1331 tillfrågade (42 %). Fyra områden deltog i studien. Dessa 

var: Östersund, Vänersborg, Jönköping och Hudiksvall. Från Östersund svarade 216 av 560 

tillfrågade (38 %), i Vänersborg ingick 101 personer i urvalet varav 79 svarade (78 %). 

Hudiksvall hade 268 personer i urvalet och av dessa svarade 118 (44 %) och slutligen 

Jönköping som hade 414 personer i urvalet och av dessa svarade 141 (34 %). 544 deltagare 

hade data på både typ av verksamhet och vilket yrke de hade; 14.4 % var män och 85.6 % 

kvinnor. I Tabell 1 i bilagan redovisas urvalet samt bortfall efter yrke och 

verksamhetsområde. I tabellen framgår det att bortfallet var störst med avseende på lärare och 

förskollärare (deltagandet med dessa två exkluderade är 58.5 %). Tabellerna 2 – 5 i bilagan 

redovisar deltagarna för respektive områden fördelat efter yrke och verksamhetsområde. I 

tabellerna 1 – 5 framgår det vilken sammansättning av yrken som områden och verksamheter 

har (bortfallet redovisas inte efter yrke och verksamhet på områdesnivå). 

 

I formuläret ingick frågan Hur ofta möter du barn eller ungdomar som har problem med 

psykisk hälsa denna besvarades på en skala från mycket ofta till aldrig där 15 % hade använt 

alternativet sällan och 0,7 % alternativet aldrig. Detta talar för att de som svarat på enkäten är 

de som är intresserade av dessa frågor och skulle i så fall förmodligen medföra att de som 

svarat på enkäten har en större kunskap kring barns och ungas psykiska hälsa jämfört med de 

som inte svarade. Rörande de frågor vilka berör samverkan med andra verksamheter är de 

intresserade kanske även mer intresserade av att tala om vad de tycker vilket skulle göra att 

de som svarat kan vara mer kritiska jämfört med de som inte svarade. 

 

I första delen av rapporten redovisas frågor kring upptäckt av och intervention av psykisk 

ohälsa och i andra delen av rapporten redovisas frågor kring hur deltagarna upplevde 

remissvägar och stöd i förhållande till andra verksamheter. Frågorna presenteras uppdelade 

på områden, yrken och verksamhetstyper. Vilka av dessa nivåer som respektive frågor 

redovisas på framgår av Tabell 6 i bilagan.  
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Resultat 

Frågor kring upptäckt av och intervention av psykisk ohälsa 

Redovisning efter område 
I Tabellerna 1a – 2d presenteras resultat från de frågor vilka behandlar systems förmåga att 

upptäcka och kompetens att intervenera rörande psykisk ohälsa. I respektive tabeller 

redovisas frågor vilka berör hur god kunskap man anser sig ha och hur säker man känner sig i 

praktiken rörande dessa kunskaper. Resultaten redovisas för områdena separat samt för de 

fyra områdena sammanslaget. 

  

Tabell 1a. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap kring det som 

efterfrågas i respektive fråga (även andelen för inte särskilt god eller inte alls god anges). 
 Östersund 

n = 211 
Samtliga 
n = 548 

Fråga mycket god/ 
ganska god 

inte särskilt 
god/ 

inte alls god 

mycket god/ 
ganska god 

inte särskilt 
god/ 

inte alls god 
Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att upptäcka 
psykisk ohälsa hos 
barn/ungdomar? 

 
73.6 

 
26.4 

 

 
76.3 

 
23.7 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att avgöra 
om barn eller ungdomar behöver 
hjälp på grund av psykisk 
ohälsa? 

 
 

66.8 
 

 
 

33.2 

 
 

70.0 

 
 

30.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att avgöra 
om du bör diskutera eller 
hänvisa barn/ungdomar som har 
problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

 
 

77.7 

 
 

22.3 

 
 

78.0 

 
 

22.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att hjälpa 
och stödja barn/ungdomar och 
familjer att hantera svårigheter 
och problem i sitt beteende? 

 
 

49.5 

 
 

50.5 

 
 

55.1 

 
 

44.9 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till 
rätt instans för stöd? 

 
70.6 

 
29.4 

 
74.4 

 
25.6 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om vilka rutiner 
som gäller när du tycker att barn 
och ungdomar behöver hjälp? 

 
67.8 

 
32.2 

 
69.4 

 
30.6 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att arbeta 
med barns eller ungdomars 
familjer/nätverk för att hjälpa 
dem med barns och ungdomars 
psykiska ohälsa? 

 
 
 

41.3 

 
 
 

58.7 

 
 
 

41.0 

 
 
 

59.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att ge 
rådgivning åt barn/ungdomar 
och familjer? 
 

 
45.2 

 
54.8 

 
45.7 

 
54.3 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här har 

svarsalternativen mycket god och ganska god samt alternativen inte särskilt god och inte alls 

god slagits samman. Andelen (n = 548) som använt svarsalternativet mycket god varierade 

från 6 % - 17.3 % beroende på frågan och från 0.6 % till 8.7 % (n = 548) för alternativet inte 

alls god.  
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Tabell 1b. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap kring det som 

efterfrågas i respektive fråga (även andelen för inte särskilt god eller inte alls god anges). 
 Vänersborg 

n = 78 
Samtliga 
n = 548 

Fråga mycket god/ 
ganska god 

inte särskilt 
god/ 

inte alls god 

mycket god/ 
ganska god 

inte särskilt 
god/ 

inte alls god 
Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att upptäcka 
psykisk ohälsa hos 
barn/ungdomar? 

 
85.9 

 

 
14.1 

 

 
76.3 

 
23.7 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att avgöra 
om barn eller ungdomar behöver 
hjälp på grund av psykisk 
ohälsa? 

 
 

87.2 
 

 
 

12.8 

 
 

70.0 

 
 

30.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att avgöra 
om du bör diskutera eller 
hänvisa barn/ungdomar som har 
problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

 
 

87.0 

 
 

13.0 

 
 

78.0 

 
 

22.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att hjälpa 
och stödja barn/ungdomar och 
familjer att hantera svårigheter 
och problem i sitt beteende? 

 
 

61.5 

 
 

38.5 

 
 

55.1 

 
 

44.9 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till 
rätt instans för stöd? 

 
89.6 

 
10.4 

 
74.4 

 
25.6 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om vilka rutiner 
som gäller när du tycker att barn 
och ungdomar behöver hjälp? 

 
84.6 

 
15.4 

 
69.4 

 
30.6 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att arbeta 
med barns eller ungdomars 
familjer/nätverk för att hjälpa 
dem med barns och ungdomars 
psykiska ohälsa? 

 
 
 

52.6 

 
 
 

47.7 

 
 
 

41.0 

 
 
 

59.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att ge 
rådgivning åt barn/ungdomar 
och familjer? 

 
51.3 

 
48.7 

 
45.7 

 
54.3 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här har 

svarsalternativen mycket god och ganska god samt alternativen inte särskilt god och inte alls 

god slagits samman. Andelen (n = 548) som använt svarsalternativet mycket god varierade 

från 6 % - 17.3 % beroende på frågan och från 0.6 % till 8.7 % (n = 548) för alternativet inte 

alls god.  
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Tabell 1c. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap kring det som 

efterfrågas i respektive fråga (även andelen för inte särskilt god eller inte alls god anges). 
 Jönköping 

n = 141 
Samtliga 
n = 548 

Fråga mycket god/ 
ganska god 

inte särskilt 
god/ 

inte alls god 

mycket god/ 
ganska god 

inte särskilt 
god/ 

inte alls god 
Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att upptäcka 
psykisk ohälsa hos 
barn/ungdomar? 

 
77.1 

 

 
22.1 

 

 
76.3 

 
 

237 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att avgöra 
om barn eller ungdomar behöver 
hjälp på grund av psykisk 
ohälsa? 

 
65.9 

 

 
34.1 

 
70.0 

 
30.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att avgöra 
om du bör diskutera eller 
hänvisa barn/ungdomar som har 
problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

 
 

74.5 

 
 

25.5 

 
 

78.0 

 
 

22.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att hjälpa 
och stödja barn/ungdomar och 
familjer att hantera svårigheter 
och problem i sitt beteende? 

 
 

62.9 

 
 

37.1 

 
 

55.1 

 
 

44.9 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till 
rätt instans för stöd? 

 
72.3 

 
27.7 

 
74.4 

 
25.6 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om vilka rutiner 
som gäller när du tycker att barn 
och ungdomar behöver hjälp? 

 
68.3 

 
31.7 

 
69.4 

 
30.6 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att arbeta 
med barns eller ungdomars 
familjer/nätverk för att hjälpa 
dem med barns och ungdomars 
psykiska ohälsa? 

 
 
 

43.9 

 
 
 

56.1 

 
 
 

41.0 

 
 
 

59.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att ge 
rådgivning åt barn/ungdomar 
och familjer? 

 
51.4 

 
48.6 

 
45.7 

 
54.3 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här har 

svarsalternativen mycket god och ganska god samt alternativen inte särskilt god och inte alls 

god slagits samman. Andelen (n = 548) som använt svarsalternativet mycket god varierade 

från 6 % - 17.3 % beroende på frågan och från 0.6 % till 8.7 % (n = 548) för alternativet inte 

alls god.  
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Tabell 1d. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap kring det som 

efterfrågas i respektive fråga (även andelen för inte särskilt god eller inte alls god anges). 
 Hudiksvall 

n = 118 
Samtliga 
n = 548 

Fråga mycket god/ 
ganska god 

inte särskilt 
god/ 

inte alls god 

mycket god/ 
ganska god 

inte särskilt 
god/ 

inte alls god 
Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att upptäcka 
psykisk ohälsa hos 
barn/ungdomar? 

 
73.7 

 

 
26.3 

 

 
76.3 

 
23.7 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att avgöra 
om barn eller ungdomar behöver 
hjälp på grund av psykisk 
ohälsa? 

 
 

69.0 
 

 
 

31.0 

 
 

70.0 

 
 

30.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att avgöra 
om du bör diskutera eller 
hänvisa barn/ungdomar som har 
problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

 
 

76.9 

 
 

23.1 

 
 

78.0 

 
 

22.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att hjälpa 
och stödja barn/ungdomar och 
familjer att hantera svårigheter 
och problem i sitt beteende? 

 
 

51.7 

 
 

48.3 

 
 

55.1 

 
 

44.9 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till 
rätt instans för stöd? 

 
73.5 

 
26.5 

 
74.4 

 
25.6 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om vilka rutiner 
som gäller när du tycker att barn 
och ungdomar behöver hjälp? 

 
63.2 

 
36.8 

 
69.4 

 
30.6 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att arbeta 
med barns eller ungdomars 
familjer/nätverk för att hjälpa 
dem med barns och ungdomars 
psykiska ohälsa? 

 
 
 

29.3 

 
 
 

70.7 

 
 
 

41.0 

 
 
 

5.0 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att ge 
rådgivning åt barn/ungdomar 
och familjer? 

 
27.8 

 
72.2 

 
45.7 

 
54.3 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här har 

svarsalternativen mycket god och ganska god samt alternativen inte särskilt god och inte alls 

god slagits samman. Andelen (n = 548) som använt svarsalternativet mycket god varierade 

från 6 % - 17.3 % beroende på frågan och från 0.6 % till 8.7 % (n = 548) för alternativet inte 

alls god.  
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Tabell 2a. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra kring det 

som efterfrågas i respektive fråga (även andelen för inte särskilt säker eller inte alls säker 

anges). 
 Östersund 

n = 211 
Samtliga 
n = 548 

Fråga mycket säker/ 
ganska säker 

inte särskilt 
säker/ 

inte alls säker 

mycket säker/ 
ganska säker 

inte särskilt 
säker/ 

inte alls säker 
Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
upptäcka om ett barn/en 
ungdom har problem med 
psykisk ohälsa? 

 
 

67.9 
 

 
 

32.1 
 

 
 

71.5 

 
 

28.5 

Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
avgöra om ett barn/en ungdom 
behöver hjälp på grund av 
psykisk ohälsa? 

 
 

65.9 
 

 
 

34.1 

 
 

68.4 

 
 

31.6 

Hur säker känner du dig på att 
avgöra om du bör diskutera 
eller hänvisa ett barn/en 
ungdom som har problem med 
psykisk ohälsa vidare? 

 
 

81.3 

 
 

18.8 

 
 

80.4 

 
 

19.6 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken hjälpa och stödja ett 
barn/en ungdom och dess 
familj att hantera svårigheter 
och problem i sitt beteende? 

 
 

46.4 

 
 

53.6 

 
 

50.7 

 
 

49.3 

Hur säker känner du dig på att 
hänvisa ett barn/en ungdom/en 
familj till rätt instans för stöd 
om det är aktuellt? 

 
68.9 

 
31.1 

 
72.7 

 
27.3 

Hur säker känner du dig på att 
använda de rutiner som gäller 
när du tycker att ett barn/en 
ungdom behöver hjälp? 
 

 
67.0 

 
33.0 

 
68.0 

 
32.0 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken arbeta med ett 
barns/en ungdoms familj eller 
nätverk för att hjälpa dem med 
barnets psykiska ohälsa? 

 
 

39.2 

 
 

60.8 

 
 

39.5 

 
 

60.5 

Hur säker känner du dig på att 
ge rådgivning åt ett barn/en 
ungdom och hans eller hennes 
familj? 

 
44.7 

 
55.3 

 
44.0 

 
56.0 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. Här har 

svarsalternativen mycket säker och ganska säker samt alternativen inte särskilt säker och inte 

alls säker slagits samman. Andelen (n = 548) som använt svarsalternativet mycket säker 

varierade från 2.6 % - 7.9 % beroende på frågan och för från 0.9 % till 4.0 % (n = 548) för 

alternativet inte alls säker.  
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Tabell 2b. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra kring det 

som efterfrågas i respektive fråga (även andelen för inte särskilt säker eller inte alls säker 

anges). 
 Vänersborg 

n = 78 
Samtliga 
n = 548 

Fråga mycket säker/ 
ganska säker 

inte särskilt 
säker/ 

inte alls säker 

mycket säker/ 
ganska säker 

inte särskilt 
säker/ 

inte alls säker 
Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
upptäcka om ett barn/en 
ungdom har problem med 
psykisk ohälsa? 

 
 

78.2 
 

 
 

21.8 
 

 
 

71.5 

 
 

28.5 

Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
avgöra om ett barn/en ungdom 
behöver hjälp på grund av 
psykisk ohälsa? 

 
 

76.9 
 

 
 

23.1 

 
 

68.4 

 
 

31.6 

Hur säker känner du dig på att 
avgöra om du bör diskutera 
eller hänvisa ett barn/en 
ungdom som har problem med 
psykisk ohälsa vidare? 

 
 

89.6 

 
 

10.4 

 
 

80.4 

 
 

19.6 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken hjälpa och stödja ett 
barn/en ungdom och dess 
familj att hantera svårigheter 
och problem i sitt beteende? 

 
 

53.8 

 
 

46.2 

 
 

50.7 

 
 

49.3 

Hur säker känner du dig på att 
hänvisa ett barn/en ungdom/en 
familj till rätt instans för stöd 
om det är aktuellt? 

 
85.9 

 
14.1 

 
72.7 

 
27.3 

Hur säker känner du dig på att 
använda de rutiner som gäller 
när du tycker att ett barn/en 
ungdom behöver hjälp? 

 
81.8 

 
18.2 

 
68.0 

 
32.0 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken arbeta med ett 
barns/en ungdoms familj eller 
nätverk för att hjälpa dem med 
barnets psykiska ohälsa? 

 
 

48.7 

 
 

51.3 

 
 

39.5 

 
 

60.5 

Hur säker känner du dig på att 
ge rådgivning åt ett barn/en 
ungdom och hans eller hennes 
familj? 

 
44.7 

 
55.3 

 
44.0 

 
56.0 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. Här har 

svarsalternativen mycket säker och ganska säker samt alternativen inte särskilt säker och inte 

alls säker slagits samman. Andelen (n = 548) som använt svarsalternativet mycket säker 

varierade från 2.6 % - 7.9 % beroende på frågan och för från 0.9 % till 4.0 % (n = 548) för 

alternativet inte alls säker.  
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Tabell 2c. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra kring det 

som efterfrågas i respektive fråga (även andelen för inte särskilt säker eller inte alls säker 

anges). 
 Jönköping 

n = 141 
Samtliga 
n = 548 

Fråga mycket säker/ 
ganska säker 

inte särskilt 
säker/ 

inte alls säker 

mycket säker/ 
ganska säker 

inte särskilt 
säker/ 

inte alls säker 
Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
upptäcka om ett barn/en 
ungdom har problem med 
psykisk ohälsa? 

 
 

73.6 
 

 
 

26.4 
 

 
 

71.5 

 
 

28.5 

Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
avgöra om ett barn/en ungdom 
behöver hjälp på grund av 
psykisk ohälsa? 

 
 

70.2 
 

 
 

29.8 

 
 

68.4 

 
 

31.6 

Hur säker känner du dig på att 
avgöra om du bör diskutera 
eller hänvisa ett barn/en 
ungdom som har problem med 
psykisk ohälsa vidare? 

 
 

76.4 

 
 

23.6 

 
 

80.4 

 
 

19.6 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken hjälpa och stödja ett 
barn/en ungdom och dess 
familj att hantera svårigheter 
och problem i sitt beteende? 

 
 

58.9 

 
 

41.1 

 
 

50.7 

 
 

49.3 

Hur säker känner du dig på att 
hänvisa ett barn/en ungdom/en 
familj till rätt instans för stöd 
om det är aktuellt? 

 
68.9 

 
31.1 

 
72.7 

 
27.3 

Hur säker känner du dig på att 
använda de rutiner som gäller 
när du tycker att ett barn/en 
ungdom behöver hjälp? 

 
66.7 

 
33.3 

 
68.0 

 
32.0 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken arbeta med ett 
barns/en ungdoms familj eller 
nätverk för att hjälpa dem med 
barnets psykiska ohälsa? 

 
 

44.3 

 
 

55.7 

 
 

39.5 

 
 

60.5 

Hur säker känner du dig på att 
ge rådgivning åt ett barn/en 
ungdom och hans eller hennes 
familj? 

 
49.6 

 
50.4 

 
44.0 

 
56.0 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. Här har 

svarsalternativen mycket säker och ganska säker samt alternativen inte särskilt säker och inte 

alls säker slagits samman. Andelen (n = 548) som använt svarsalternativet mycket säker 

varierade från 2.6 % - 7.9 % beroende på frågan och för från 0.9 % till 4.0 % (n = 548) för 

alternativet inte alls säker.  
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Tabell 2d. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra kring det 

som efterfrågas i respektive fråga (även andelen för inte särskilt säker eller inte alls säker 

anges). 
 Hudiksvall 

n = 118 
Samtliga 
n = 548 

Fråga mycket säker/ 
ganska säker 

inte särskilt 
säker/ 

inte alls säker 

mycket säker/ 
ganska säker 

inte särskilt 
säker/ 

inte alls säker 
Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
upptäcka om ett barn/en 
ungdom har problem med 
psykisk ohälsa? 

 
 

73.6 
 

 
 

26.4 
 

 
 

71.5 

 
 

28.5 

Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
avgöra om ett barn/en ungdom 
behöver hjälp på grund av 
psykisk ohälsa? 

 
 

70.2 
 

 
 

29.8 

 
 

68.4 

 
 

31.6 

Hur säker känner du dig på att 
avgöra om du bör diskutera 
eller hänvisa ett barn/en 
ungdom som har problem med 
psykisk ohälsa vidare? 

 
 

76.4 

 
 

23.6 

 
 

80.4 

 
 

19.6 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken hjälpa och stödja ett 
barn/en ungdom och dess 
familj att hantera svårigheter 
och problem i sitt beteende? 

 
 

58.9 

 
 

41.1 

 
 

50.7 

 
 

49.3 

Hur säker känner du dig på att 
hänvisa ett barn/en ungdom/en 
familj till rätt instans för stöd 
om det är aktuellt? 

 
68.9 

 
31.1 

 
72.7 

 
27.3 

Hur säker känner du dig på att 
använda de rutiner som gäller 
när du tycker att ett barn/en 
ungdom behöver hjälp? 

 
66.7 

 
33.3 

 
68.0 

 
32.0 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken arbeta med ett 
barns/en ungdoms familj eller 
nätverk för att hjälpa dem med 
barnets psykiska ohälsa? 

 
 

44.3 

 
 

55.7 

 
 

39.5 

 
 

60.5 

Hur säker känner du dig på att 
ge rådgivning åt ett barn/en 
ungdom och hans eller hennes 
familj? 

 
49.6 

 
50.4 

 
44.0 

 
56.0 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. Här har 

svarsalternativen mycket säker och ganska säker samt alternativen inte särskilt säker och inte 

alls säker slagits samman. Andelen (n = 548) som använt svarsalternativet mycket säker 

varierade från 2.6 % - 7.9 % beroende på frågan och för från 0.9 % till 4.0 % (n = 548) för 

alternativet inte alls säker.  
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Redovisning efter verksamheter 
I tabellerna 3a och 3b redovisas frågorna kring kunskap och säkerhet rörande förmåga till 

upptäckt och kompetens att intervenera fördelat på fem olika verksamhetsområden beräknat 

för samtliga deltagare. 

 

Tabell 3a. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap kring det som 

efterfrågas i respektive fråga fördelat på fem olika verksamhetsområden. 

 Förskola 

n = 181 

Skola 

n = 186 

Elevhälsa 

n = 68 

Socialtjänst 

n = 38 

Annan 
verksamhet 

n = 75 
Hur god kunskap skulle du 
säga att du har i fråga om att 
upptäcka psykisk ohälsa hos 
barn/ungdomar? 

 
73.5 

 

 
69.9 

 
97.1 

 
84.2 

 
76.0 

Hur god kunskap skulle du 
säga att du har i fråga om att 
avgöra om barn eller ungdomar 
behöver hjälp på grund av 
psykisk ohälsa? 

 
 

66.3 
 

 
 

58.7 

 
 

95.6 

 
 

86.8 

 
 

74.4 

Hur god kunskap skulle du 
säga att du har i fråga om att 
avgöra om du bör diskutera 
eller hänvisa barn/ungdomar 
som har problem med psykisk 
ohälsa vidare? 

 
 

73.1 
 

 
 

73.0 

 
 

95.5 

 
 

84.2 

 
 

83.8 

Hur god kunskap skulle du 
säga att du har i fråga om att 
hjälpa och stödja 
barn/ungdomar och familjer att 
hantera svårigheter och 
problem i sitt beteende? 

 
 

50.3 

 
 

40.9 

 
 

70.1 

 
 

86.8 

 
 

73.0 

Hur god kunskap skulle du 
säga att du har i fråga om att 
hänvisa barn/ungdomar eller 
familjer till rätt instans för 
stöd? 

 
 

68.2 
 

 
 

62.7 

 
 

92.5 

 
 

94.7 

 
 

91.8 

Hur god kunskap skulle du 
säga att du har i fråga om vilka 
rutiner som gäller när du tycker 
att barn och ungdomar behöver 
hjälp? 

 
 

62.8 

 
 

63.8 

 
 

80.9 

 
 

92.1 

 
 

77.0 

Hur god kunskap skulle du 
säga att du har i fråga om att 
arbeta med barns eller 
ungdomars familjer/nätverk för 
att hjälpa dem med barns och 
ungdomars psykiska ohälsa? 

 
 

34.1 
 

 
 

24.0 

 
 

63.2 

 
 

76.3 

 
 

61.6 

Hur god kunskap skulle du 
säga att du har i fråga om att ge 
rådgivning åt barn/ungdomar 
och familjer? 

 
42.0 

 

 
27.1 

 
61.8 

 
73.7 

 
71.2 

Not. För information om vilka verksamheter som ingår i kategorin Annan verksamhet se 

Bilaga1, Tabell 1. Svar angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här har 

svarsalternativen mycket god och ganska god slagits samman. Andelen för alternativet 

mycket god varierade från 0.6 % till 34.3 % beroende på vilken verksamhet som svarat.  
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Tabell 3b. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra kunskap 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på fem olika verksamhetsområden. 

 Förskola 

n = 181 

Skola 

n = 186 

Elevhälsa 

n = 68 

Socialtjänst 

n = 38 

Annan 
verksamhet 

n = 75 
Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
upptäcka om ett barn/en 
ungdom har problem med 
psykisk ohälsa? 

 
 

71.8 
 

 
 

63.4 

 
 

89.7 

 
 

76.3 

 
 

72.0 

Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
avgöra om ett barn/en ungdom 
behöver hjälp på grund av 
psykisk ohälsa? 

 
 

65.7 
 

 
 

60.8 

 
 

86.8 

 
 

73.7 

 
 

74.7 

Hur säker känner du dig på att 
avgöra om du bör diskutera 
eller hänvisa ett barn/en 
ungdom som har problem med 
psykisk ohälsa vidare? 

 
 

74.3 
 

 
 

74.3 

 
 

97.1 

 
 

94.6 

 
 

87.8 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken hjälpa och stödja ett 
barn/en ungdom och dess 
familj att hantera svårigheter 
och problem i sitt beteende? 

 
 

48.6 

 
 

38.9 

 
 

63.2 

 
 

71.1 

 
 

63.5 

Hur säker känner du dig på att 
hänvisa ett barn/en ungdom/en 
familj till rätt instans för stöd 
om det är aktuellt? 

 
67.4 

 

 
61.4 

 
91.2 

 
92.1 

 
86.5 

Hur säker känner du dig på att 
använda de rutiner som gäller 
när du tycker att ett barn/en 
ungdom behöver hjälp? 

 
61.8 

 
64.3 

 
80.9 

 
86.8 

 
70.7 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken arbeta med ett 
barns/en ungdoms familj eller 
nätverk för att hjälpa dem med 
barnets psykiska ohälsa? 

 
 

35.4 
 

 
 

25.7 

 
 

53.7 

 
 

60.5 

 
 

60.3 

Hur säker känner du dig på att 
ge rådgivning åt ett barn/en 
ungdom och hans eller hennes 
familj? 

 
39.9 

 

 
26.8 

 
65.2 

 
62.2 

 
69.4 

Not. För information om vilka verksamheter som ingår i kategorin Annan verksamhet se 

Bilaga1, Tabell 1. Svar angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. Här 

har svarsalternativen mycket säker och ganska säker slagits samman. Andelen för alternativet 

mycket säker varierade från 0.6 % till 30.9 % beroende på vilken verksamhet som svarat.  

 

  



15 

 

Redovisning efter yrken 
I tabellerna 4a och 4b redovisas frågorna kring kunskap och säkerhet rörande förmåga till 

upptäckt och kompetens att intervenera fördelat på sju olika yrkesområden beräknat för 

samtliga deltagare. 

 

Tabell 4a. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap kring det som 

efterfrågas i respektive fråga fördelat på sju yrkesområden. 

 Lärare 

n = 133 

Förskol- 
lärare 

n = 156 

Enhetschef 
/rektor 

n = 64 

Sjuk- 
sköterska 

n = 39 

Special- 
pedagog 

n = 51 

Kurator/ 
psykolog/ 

skol- 
sköterska 

n = 51 

Social- 
sekreterare/
socionom 

n = 48 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att 
upptäcka psykisk ohälsa hos 
barn/ungdomar? 

 
 

72.2 
 

 
 

73.1 

 
 

67.2 

 
 

71.8 

 
 

84.3 

 
 

98.0 

 
 

85.4 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att avgöra 
om barn eller ungdomar 
behöver hjälp på grund av 
psykisk ohälsa? 

 
 

57.3 
 

 
 

63.0 

 
 

67.2 

 
 

74.4 

 
 

82.0 

 
 

98.0 

 
 

87.5 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att avgöra 
om du bör diskutera eller 
hänvisa barn/ungdomar som 
har problem med psykisk 
ohälsa vidare? 

 
 

72.2 
 

 
 

70.1 

 
 

79.7 

 
 

78.9 

 
 

88.0 

 
 

100 

 
 

87.5 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att hjälpa 
och stödja barn/ungdomar och 
familjer att hantera svårigheter 
och problem i sitt beteende? 

 
 

37.6 

 
 

51.9 

 
 

42.2 

 
 

57.9 

 
 

62.7 

 
 

88.0 

 
 

87.5 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till 
rätt instans för stöd? 

 
54.5 

 

 
65.6 

 
87.5 

 
89.2 

 
86.3 

 
96.0 

 
95.8 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om vilka 
rutiner som gäller när du tycker 
att barn och ungdomar behöver 
hjälp? 

 
 

56.8 

 
 

61.3 

 
 

76.9 

 
 

71.1 

 
 

80.4 

 
 

84.3 

 
 

93.8 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att arbeta 
med barns eller ungdomars 
familjer/nätverk för att hjälpa 
dem med barns och ungdomars 
psykiska ohälsa? 

 
 

18.5 
 

 
 

33.5 

 
 

34.9 

 
 

48.6 

 
 

49.0 

 
 

80.4 

 
 

81.3 

Hur god kunskap skulle du säga 
att du har i fråga om att ge 
rådgivning åt barn/ungdomar 
och familjer? 

 
22.7 

 

 
41.7 

 
39.5 

 
67.6 

 
49.0 

 
82.4 

 
77.1 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här har 

svarsalternativen mycket god och ganska god slagits samman. Andelen för alternativet 

mycket god varierade från 0 till 52.0 % beroende på vilken yrkesgrupp som svarat på frågan 

(högst andelar för gruppen kurator/psykolog/skolsköterska).  
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Tabell 4b. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra kunskap 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på sju yrkesområden. 

 Lärare 

n = 133 

Förskol- 
lärare 

n = 156 

Enhetschef 
/rektor 

n = 64 

Sjuk- 
sköterska 

n = 39 

Special- 
pedagog 

n = 51 

Kurator/ 
psykolog/ 

skol- 
sköterska 

n = 51 

Social- 
sekreterare/
socionom 

n = 48 

Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
upptäcka om ett barn/en 
ungdom har problem med 
psykisk ohälsa? 

 
 

62.4 
 

 
 

70.5 

 
 

67.2 

 
 

69.2 

 
 

80.4 

 
 

94.1 

 
 

75.0 

Hur säker känner du dig på att i 
mötet med barn och ungdomar 
avgöra om ett barn/en ungdom 
behöver hjälp på grund av 
psykisk ohälsa? 

 
 

60.2 
 

 
 

66.2 

 
 

61.9 

 
 

66.7 

 
 

74.5 

 
 

96.1 

 
 

75.0 

Hur säker känner du dig på att 
avgöra om du bör diskutera 
eller hänvisa ett barn/en 
ungdom som har problem med 
psykisk ohälsa vidare? 

 
 

72.3 
 

 
 

71.6 

 
 

82.3 

 
 

86.8 

 
 

92.2 

 
 

98.2 

 
 

95.8 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken hjälpa och stödja ett 
barn/en ungdom och dess familj 
att hantera svårigheter och 
problem i sitt beteende? 

 
 

36.4 

 
 

51.6 

 
 

40.6 

 
 

44.7 

 
 

52.0 

 
 

82.4 

 
 

72.9 

Hur säker känner du dig på att 
hänvisa ett barn/en ungdom/en 
familj till rätt instans för stöd 
om det är aktuellt? 

 
54.2 

 

 
65.4 

 
82.8 

 
82.1 

 
86.3 

 
96.0 

 
93.8 

Hur säker känner du dig på att 
använda de rutiner som gäller 
när du tycker att ett barn/en 
ungdom behöver hjälp? 

 
58.8 

 
61.4 

 
74.6 

 
59.0 

 
72.5 

 
84.3 

 
91.7 

Hur säker känner du dig på att i 
praktiken arbeta med ett 
barns/en ungdoms familj eller 
nätverk för att hjälpa dem med 
barnets psykiska ohälsa? 

 
 

20.8 
 

 
 

34.6 

 
 

34.4 

 
 

48.6 

 
 

43.1 

 
 

72.0 

 
 

70.8 

Hur säker känner du dig på att 
ge rådgivning åt ett barn/en 
ungdom och hans eller hennes 
familj? 

 
25.2 

 

 
38.6 

 
31.3 

 
69.4 

 
44.0 

 
84.0 

 
70.2 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. Här har 

svarsalternativen mycket säker och ganska säker slagits samman. Andelen för alternativet 

mycket säker varierade från 0 till 42.0 % beroende på vilken yrkesgrupp som svarat på frågan 

(högst andelar för gruppen kurator/psykolog/skolsköterska). 
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Redovisning för de fyra deltagande områdena efter verksamhetsområden 
I tabellerna 5a till 8b presenteras frågorna kring förmåga till upptäckt och kompetens att 

intervenera fördelat på de verksamhetsområden som det var möjligt att dela upp på med tanke 

på svarsfrekvenser och vilka verksamheter som deltog för respektive område. 

 

Tabell 5a. Östersund. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på tre verksamheter (inom parentes andel 

exklusive Föräldra- och barnhälsa och BVC). 

 Förskola 

n = 66 

Skola 

n = 99 

Vård och 
Socialtjänst 

n = 46 
Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att upptäcka 
psykisk ohälsa hos barn/ungdomar? 

77.6 70.7 73.9 (95.2) 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om 
barn eller ungdomar behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

75.8 
 

59.6 69.6 (85.7) 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om 
du bör diskutera eller hänvisa barn/ungdomar som har problem 
med psykisk ohälsa vidare? 

79.1 
 

77.6 76.1 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hjälpa och 
stödja barn/ungdomar och familjer att hantera svårigheter och 
problem i sitt beteende? 

 
50.7 

 
42.4 

 
63.0 (80.9) 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till rätt instans för stöd? 

70.1 
 

63.3 87.0 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om vilka rutiner 
som gäller när du tycker att barn och ungdomar behöver hjälp? 

61.2 68.4 76.1 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att arbeta 
med barns eller ungdomars familjer/nätverk för att hjälpa dem med 
barns och ungdomars psykiska ohälsa? 

 
37.9 

 

 
32.0 

 
66.7 (85.7) 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att ge 
rådgivning åt barn/ungdomar och familjer? 

47.8 
 

31.6 71.1 

Not. För information om vilka verksamheter som ingår i kategorin Vård och Socialtjänst se 

Bilaga 1, Tabell 2. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här 

har svarsalternativen mycket god och ganska god slagits samman. 
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Tabell 5b. Östersund. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra 

kunskap kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på tre verksamheter (inom 

parentes andel exklusive Föräldra- och barnhälsa och BVC). 

 Förskola 

n = 66 

Skola 

n = 99 

Vård och 
Socialtjänst 

n = 46 
Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar 
upptäcka om ett barn/en ungdom har problem med psykisk 
ohälsa? 

79.1 
 

63.6 60.9 (76.2) 

Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar 
avgöra om ett barn/en ungdom behöver hjälp på grund av psykisk 
ohälsa? 

72.7 
 

64.6 58.7 (76.2) 

Hur säker känner du dig på att avgöra om du bör diskutera eller 
hänvisa ett barn/en ungdom som har problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

 
80.0 

 

 
80.6 

 
84.4 

Hur säker känner du dig på att i praktiken hjälpa och stödja ett 
barn/en ungdom och dess familj att hantera svårigheter och 
problem i sitt beteende? 

 
46.3 

 
42.9 

 
54.3 

Hur säker känner du dig på att hänvisa ett barn/en ungdom/en 
familj till rätt instans för stöd om det är aktuellt? 

67.2 
 

63.6 82.6 

Hur säker känner du dig på att använda de rutiner som gäller när 
du tycker att ett barn/en ungdom behöver hjälp? 

60.6 70.1 69.6 (76.2) 

Hur säker känner du dig på att i praktiken arbeta med ett barns/en 
ungdoms familj eller nätverk för att hjälpa dem med barnets 
psykiska ohälsa? 

38.8 
 

37.0 55.6 (62.0) 

Hur säker känner du dig på att ge rådgivning åt ett barn/en ungdom 
och hans eller hennes familj? 

47.0 
 

34.0 64.3 (71.3) 

Not. För information om vilka verksamheter som ingår i kategorin Vård och Socialtjänst se 

Bilaga 1, Tabell 2. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. 

Här har svarsalternativen mycket säker och ganska säker slagits samman. 

 

Tabell 6a. Vänersborg. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på två verksamheter 

 Förskola  
och Skola 

n = 23 

Vård och 
Socialtjänst 

n = 55 
Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att upptäcka psykisk 
ohälsa hos barn/ungdomar? 

73.9 90.9 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om barn 
eller ungdomar behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

73.9 
 

92.7 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om du bör 
diskutera eller hänvisa barn/ungdomar som har problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

69.6 
 

94.4 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hjälpa och stödja 
barn/ungdomar och familjer att hantera svårigheter och problem i sitt 
beteende? 

 
34.8 

 
72.7 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till rätt instans för stöd? 

82.6 
 

92.6 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om vilka rutiner som gäller 
när du tycker att barn och ungdomar behöver hjälp? 

73.9 89.1 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att arbeta med barns 
eller ungdomars familjer/nätverk för att hjälpa dem med barns och 
ungdomars psykiska ohälsa? 

26.1 
 

63.6 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att ge rådgivning åt 
barn/ungdomar och familjer? 

30.4 
 

60.0 

Not. För information om vilka verksamheter som ingår i kategorin Vård och Socialtjänst se 

Bilaga 1, Tabell 3. På grund av det låga n – talet (23) för Förskola och skola ska de andelarna 

tolkas med försiktighet. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. 

Här har svarsalternativen mycket god och ganska god slagits samman. 
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Tabell 6b. Vänersborg. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra 

kunskap kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på två verksamheter. 

 Förskola  
och Skola 

n = 23 

Vård och 
Socialtjänst 

n = 55 
Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar upptäcka 
om ett barn/en ungdom har problem med psykisk ohälsa? 

69.6 
 

81.8 

Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar avgöra om 
ett barn/en ungdom behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

69.6 
 

80.0 

Hur säker känner du dig på att avgöra om du bör diskutera eller hänvisa 
ett barn/en ungdom som har problem med psykisk ohälsa vidare? 

 

73.9 
 

96.3 

Hur säker känner du dig på att i praktiken hjälpa och stödja ett barn/en 
ungdom och dess familj att hantera svårigheter och problem i sitt 
beteende? 

30.4 63.6 

Hur säker känner du dig på att hänvisa ett barn/en ungdom/en familj till 
rätt instans för stöd om det är aktuellt? 

 

73.9 
 

90.9 

Hur säker känner du dig på att använda de rutiner som gäller när du tycker 
att ett barn/en ungdom behöver hjälp? 
 

77.3 83.6 

Hur säker känner du dig på att i praktiken arbeta med ett barns/en 
ungdoms familj eller nätverk för att hjälpa dem med barnets psykiska 
ohälsa? 

30.4 
 

56.4 

Hur säker känner du dig på att ge rådgivning åt ett barn/en ungdom och 
hans eller hennes familj? 

21.7 
 

54.7 

Not. För information om vilka verksamheter som ingår i kategorin Vård och Socialtjänst se 

Bilaga 1, Tabell 3. På grund av det låga n – talet (23) för Förskola och skola ska de andelarna 

tolkas med försiktighet. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls 

säker. Här har svarsalternativen mycket säker och ganska säker slagits samman. 

 

Tabell 7a. Jönköping. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på två verksamheter. 

 Förskola  

n = 95 

Familjecentral 

n = 45 
Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att upptäcka psykisk 
ohälsa hos barn/ungdomar? 

72.6 
 

86.7 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om barn 
eller ungdomar behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

58.1 
 

82.2 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om du bör 
diskutera eller hänvisa barn/ungdomar som har problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

66.7 
 

91.1 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hjälpa och stödja 
barn/ungdomar och familjer att hantera svårigheter och problem i sitt 
beteende? 

51.6 86.7 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till rätt instans för stöd? 

62.4 
 

93.2 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om vilka rutiner som gäller 
när du tycker att barn och ungdomar behöver hjälp? 

63.8 77.8 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att arbeta med barns 
eller ungdomars familjer/nätverk för att hjälpa dem med barns och 
ungdomars psykiska ohälsa? 

31.9 
 

68.9 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att ge rådgivning åt 
barn/ungdomar och familjer? 
 

40.0 
 

75.6 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här har 

svarsalternativen mycket god och ganska god slagits samman. 
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Tabell 7b. Jönköping. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra  

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på två verksamheter. 

 Förskola  

n = 95 

Familjecentral 

n = 45 
Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar upptäcka om 
ett barn/en ungdom har problem med psykisk ohälsa? 

68.4 
 

84.4 

Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar avgöra om 
ett barn/en ungdom behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

60.4 
 

91.1 

Hur säker känner du dig på att avgöra om du bör diskutera eller hänvisa ett 
barn/en ungdom som har problem med psykisk ohälsa vidare? 

68.4 
 

93.3 

Hur säker känner du dig på att i praktiken hjälpa och stödja ett barn/en 
ungdom och dess familj att hantera svårigheter och problem i sitt beteende? 

52.1 73.3 

Hur säker känner du dig på att hänvisa ett barn/en ungdom/en familj till rätt 
instans för stöd om det är aktuellt? 

64.2 
 

88.9 

Hur säker känner du dig på att använda de rutiner som gäller när du tycker 
att ett barn/en ungdom behöver hjälp? 

63.4 73.3 

Hur säker känner du dig på att i praktiken arbeta med ett barns/en ungdoms 
familj eller nätverk för att hjälpa dem med barnets psykiska ohälsa? 

33.7 
 

66.7 

Hur säker känner du dig på att ge rådgivning åt ett barn/en ungdom och 
hans eller hennes familj? 

37.6 
 

75.0 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. Här har 

svarsalternativen mycket säker och ganska säker slagits samman. 
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Tabell 8a. Hudiksvall. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på två verksamheter. 

 Skola 

n = 74 

Vård och 
Socialtjänst 

n = 35 
Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att upptäcka psykisk 
ohälsa hos barn/ungdomar? 

67.6 
 

91.4 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om barn 
eller ungdomar behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

54.2 
 

97.1 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om du bör 
diskutera eller hänvisa barn/ungdomar som har problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

68.9 
 

91.2 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hjälpa och stödja 
barn/ungdomar och familjer att hantera svårigheter och problem i sitt 
beteende? 

40.5 78.8 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till rätt instans för stöd? 

59.5 
 

100.0 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om vilka rutiner som gäller 
när du tycker att barn och ungdomar behöver hjälp? 

54.1 82.4 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att arbeta med barns 
eller ungdomars familjer/nätverk för att hjälpa dem med barns och 
ungdomars psykiska ohälsa? 

13.7 
 

61.8 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att ge rådgivning åt 
barn/ungdomar och familjer? 
 

20.0 
 

67.6 

Not. För information om vilka verksamheter som ingår i kategorin Vård och Socialtjänst se 

Bilaga 1, Tabell 5. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här 

har svarsalternativen mycket god och ganska god slagits samman. 

 

Tabell 8b. Hudiksvall. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på två verksamheter. 

 Skola 

n = 74 

Vård och 
Socialtjänst 

n = 35 
Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar upptäcka 
om ett barn/en ungdom har problem med psykisk ohälsa? 

60.8 
 

94.3 

Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar avgöra om 
ett barn/en ungdom behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

52.7 
 

88.6 

Hur säker känner du dig på att avgöra om du bör diskutera eller hänvisa 
ett barn/en ungdom som har problem med psykisk ohälsa vidare? 

 

66.7 
 

97.1 

Hur säker känner du dig på att i praktiken hjälpa och stödja ett barn/en 
ungdom och dess familj att hantera svårigheter och problem i sitt 
beteende? 

36.8 70.6 

Hur säker känner du dig på att hänvisa ett barn/en ungdom/en familj till 
rätt instans för stöd om det är aktuellt? 

56.9 
 

97.1 

Hur säker känner du dig på att använda de rutiner som gäller när du tycker 
att ett barn/en ungdom behöver hjälp? 
 

53.4 85.8 

Hur säker känner du dig på att i praktiken arbeta med ett barns/en 
ungdoms familj eller nätverk för att hjälpa dem med barnets psykiska 
ohälsa? 

16.4 
 

51.5 

Hur säker känner du dig på att ge rådgivning åt ett barn/en ungdom och 
hans eller hennes familj? 

17.8 
 

75.8 

Not. För information om vilka verksamheter som ingår i kategorin Vård och Socialtjänst se 

Bilaga 1, Tabell 5. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. 

Här har svarsalternativen mycket säker och ganska säker slagits samman. 
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Frågor kring förhållandet till andra verksamheter; hur man upplever 
remissvägar och stöd 
 

I tabellerna 9 – 22 redovisas frågorna som ställdes kring hur man upplevde andra 

verksamheter inom sitt område. Resultaten redovisas fördelat på områden samt för samtliga 

områden sammanslagna. De verksamheter vilka redovisas här är de verksamheter vilka 

samtliga områdes deltagare har svarat i förhållande till (exklusive Elevhälsa vilket inte ingick 

som alternativ för deltagare i Jönköping). De andelar som presenteras i tabellerna 9 – 22 är 

beräknade med de n – tal vilka anges i anslutning till verksamheterna (BUP etc.), i dessa n – 

tal är svarsalternativet inte aktuellt exkluderat och därför mindre än n – talen för områdena.    

   

Tabell 9. Fråga: Hur ofta hänvisar/aktualiserar/remitterar du barn/familjer till (namn på 

verksamhet): 

Andelen svaranden fördelat på verksamhet som angett respektive svarsalternativ. 

Svarsalternativen mycket ofta och ofta har slagits samman. 

 Mycket 
ofta/ofta 

Ibland Sällan Aldrig 

Samtliga: n = 548     
   BUP n = 441  10.4 36.0 33.0 20.5 
   Socialtjänst n = 449 14.0 34.3 35.0 16.7 
   Elevhälsa n = 317 38.8 40.7 16.4 4.1 
   Habilitering n = 420  6.0 36.2 74.5 25.5 
Östersund: n = 211     
   BUP n = 178  6.2 42.1 36.5 15.2 
   Socialtjänst n = 182 11.0 32.4 44.2 12.6 
   Elevhälsa n = 160 25.0 47.5 21.3 6.3 
   Habilitering n = 171 8.2 37.4 36.3 18.1 
Vänersborg: n = 78     
   BUP n = 64 28.1 50.0 17.2 4.7 
   Socialtjänst n =60 38.3 41.7 15.0 5.0 
   Elevhälsa  55.4 23.2 19.0 4.0 
   Habilitering n = 63 6.3 30.2 50.8 12.7 
Jönköping: n = 141     
   BUP n = 107 2.8 11.2 42.1 45.8 
   Socialtjänst n = 119 6.7 29.4 36.1 27.7 
   Elevhälsa  - - - - 
   Habilitering n = 104 0.0 25.0 31.7 43.3 
Hudiksvall: n = 118     
   BUP n = 92 17.4 43.5 27.2 12.0 
   Socialtjänst n = 88 13.6 39.8 28.4 18.2 
   Elevhälsa n = 101 51.5 39.6 6.9 2.0 
   Habilitering n = 82 8.5 22.0 41.5 28.0 

Not: Om färre än tre personer svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 

(fet stil).   
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Tabell 10. Fråga: Hur ofta har du kontakt med personer som arbetar inom (namn på 

verksamhet): 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket ofta och 

ofta har slagits samman. 

   Mycket 
ofta/ofta 

Ibland Sällan Aldrig 

Samtliga: n = 548     
   BUP n = 489  11.8 30.0 38.0 19.8 
   Socialtjänst n = 491  22.4 26.3 36.3 15.1 
   Elevhälsa n = 357  55.2 33.1 11.5 2.2 
   Habilitering n = 489  9.2 36.6 34.4 19.8 
Östersund: n = 211     
   BUP n = 192  9.9 35.4 40.1 14.6 
   Socialtjänst n = 195 16.4 27.2 41.5 14.9 
   Elevhälsa n = 182 48.9 33.5 14.3 3.3 
   Habilitering n = 198 11.6 39.9 33.8 14.6 
Vänersborg: n = 78     
   BUP n = 73 31.5 38.4 24.7 5.5 
   Socialtjänst n = 73 46.6 35.6 15.1 2.7 
   Elevhälsa n = 67 59.7 29.9 7.5 3.0 
   Habilitering n = 76 14.5 43.4 36.8 5.3 
Jönköping: n = 141     
   BUP n = 119 0.0 10.1 43.7 46.2 
   Socialtjänst n = 124 20.2 18.5 39.5 21.8 
   Elevhälsa  - - - - 
   Habilitering n = 123 2.4 26.8 40.7 31.7 
Hudiksvall: n = 118     
   BUP n = 105 15.2 38.1 37.1 9.5 
   Socialtjänst n = 99 19.2 27.3 37.4 16.2 
   Elevhälsa n = 108 63.0 27.8 9.3 0.0 
   Habilitering n = 92 10.9 37.0 25.0 27.2 
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Tabell 11. Fråga: Hur lätt tycker du det vanligtvis är att komma i kontakt med följande 

verksamheter när du vill diskutera eller hänvisa/aktualisera/remittera någon?  

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket lätt och 

lätt samt svårt och mycket svårt har slagits samman. 
 

 Mycket lätt/lätt Svårt/mycket svårt 

Samtliga områden: n = 548   
   BUP n = 317 62.5 37.5 
   Socialtjänst n = 346  74.6 25.4 
   Elevhälsa n = 274  72.3 27.7 
   Habilitering n = 317  72.2 27.8 
Östersund: n = 211   
   BUP n = 130  70.8 29.2 
   Socialtjänst n = 144 62.5 37.5 
   Elevhälsa n = 144 62.5 37.5 
   Habilitering n = 139 74.1 25.9 
Vänersborg: n = 78   
   BUP n = 62 72.6 27.4 
   Socialtjänst n = 63 96.0 4.0 
   Elevhälsa n = 63 95.0 5.0 
   Habilitering n = 62 85.5 14.5 
Jönköping: n = 141   
   BUP n = 41 48.8 51.2 
   Socialtjänst n = 72 83.3 16.7 
   Elevhälsa  - - 
   Habilitering n = 59 64.4 35.6 
Hudiksvall: n = 118   
   BUP n = 84 48.8 51.2 
   Socialtjänst n = 67 70.1 29.9 
   Elevhälsa n = 67 70.1 29.9 
   Habilitering n = 57 61.4 38.6 
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Tabell 12. Fråga: Hur nöjd är du med den initiala information du får kring de som du 

hänvisat/aktualiserat/remitterat till följande verksamheter? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd Missnöjd/mycket 
missnöjd 

Inte fått 
information 

Samtliga: n = 548    
   BUP n = 302  57.9 20.5 21.6 
   Socialtjänst n = 340  62.9 23.5 13.5 
   Elevhälsa n = 311  89.1 8.4 2.5 
   Habilitering n = 308  71.1 15.9 13.0 
Östersund: n = 211    
   BUP n = 125  62.4 21.6 16.0 
   Socialtjänst n = 143 59.4 25.2 15.4 
   Elevhälsa n = 154 91.6 6.4 2.0 
   Habilitering n = 135 71.1 18.5 10.4 
Vänersborg: n = 78    
   BUP n = 57 64.9 21.1 14.0 
   Socialtjänst n = 56 87.5 7.1 5.4 
   Elevhälsa  93.0 4.0 4.0 
   Habilitering n = 55 83.6 7.3 9.1 
Jönköping: n = 141    
   BUP n = 32 31.3 18.7 50.0 
   Socialtjänst n = 69 65.2 24.7 10.1 
   Elevhälsa  - - - 
   Habilitering n = 56 69.6 10.8 19.6 
Hudiksvall: n = 118    
   BUP n = 88 56.8 9.3 23.9 
   Socialtjänst n = 72 48.6 32.0 19.4 
   Elevhälsa n = 100 83.0 13.0 4.0 
   Habilitering n = 62 61.3 22.6 16.1 

Not: Om färre än tre personer svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 

(fet stil).. 
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Tabell 13. Fråga: Hur nöjd är du med hänvisnings-/aktualiserings-/remissförfarandet till 

(namn på verksamhet) 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd Missnöjd/mycket 
missnöjd 

Samtliga: n = 548   
   BUP n = 261  69.7 30.3 
   Socialtjänst n = 308  71.8 28.2 
   Elevhälsa n = 295  88.8 11.2 
   Habilitering n = 255  75.3 24.7 
Östersund: n = 211   
   BUP n = 108  75.0 25.0 
   Socialtjänst n = 132 64.4 35.6 
   Elevhälsa n = 150 86.7 13.3 
   Habilitering n = 154 55.2 44.8 
Vänersborg: n = 78   
   BUP n = 63 71.4 28.6 
   Socialtjänst n = 59 83.1 16.9 
   Elevhälsa n = 55 94.5 5.5 
   Habilitering n = 60 61.7 38.3 
Jönköping: n = 141   
   BUP n = 22 50.0 50.0 
   Socialtjänst n = 62 39.8 60.2 
   Elevhälsa  - - 
   Habilitering n = 46 69.5 30.5 
Hudiksvall: n = 118   
   BUP n = 73 61.6 38.4 
   Socialtjänst n = 63 69.8 30.2 
   Elevhälsa n = 93 86.0 14.0 
   Habilitering n = 53 71.7 28.3 
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Tabell 14. Fråga: Hur nöjd är du vanligtvis med väntetiden när du 

hänvisar/aktualiserar/remitterar någon till: (namn på verksamhet) 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd Missnöjd/mycket 
missnöjd 

Samtliga: n = 548   
   BUP n = 273  47.6 52.4 
   Socialtjänst n = 305  60.0 40.0 
   Elevhälsa n = 295  80.7 19.3 
   Habilitering n = 261  57.9 42.1 
Östersund: n = 211   
   BUP n = 116  51.7 48.3 
   Socialtjänst n = 129 46.5 53.5 
   Elevhälsa n = 150 76.0 24.0 
   Habilitering n = 159 37.7 62.3 
Vänersborg: n = 78   
   BUP n = 66 48.5 51.5 
   Socialtjänst n = 61 70.5 29.5 
   Elevhälsa n = 57 91.2 8.8 
   Habilitering n = 64 57.8 42.2 
Jönköping: n = 141   
   BUP n = 22 50.0 50.0 
   Socialtjänst n = 59 43.6 56.4 
   Elevhälsa  - - 
   Habilitering n = 41 30.7 69.3 
Hudiksvall: n = 118   
   BUP n = 76 36.8 63.2 
   Socialtjänst n = 63 57.1 42.9 
   Elevhälsa n = 92 76.3 23.7 
   Habilitering n = 52 51.9 48.1 
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Tabell 15. Fråga: Hur användbar är den fortlöpande återkoppling du får kring de du 

hänvisat/aktualiserat/remitterat till (namn på verksamhet). 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket 

användbar och ganska användbar samt inte särskilt användbar och inte alls användbar har 

slagits samman. 
 

 Mycket 
användbar/ganska 

användbar 

Inte särskilt 
användbar/inte 
alls användbar 

Aldrig fått 
återkoppling 

Samtliga: n = 548    
   BUP n = 266  65.4 16.5 18.1 
   Socialtjänst n = 296  58.8 19.6 21.6 
   Elevhälsa n = 272  90.8 6.3 2.9 
   Habilitering n = 268  76.5 14.2 9.3 
Östersund: n = 211    
   BUP n = 99  69.7 18.2 12.1 
   Socialtjänst n = 137 46.4 27.2 26.4 
   Elevhälsa n = 122 89.3 6.6 4.1 
   Habilitering n = 106 77.4 16.9 5.7 
Vänersborg: n = 78    
   BUP n = 60 81.7 6.6 11.7 
   Socialtjänst n = 57 78.9 10.6 10.5 
   Elevhälsa  98.1 4.0 4.0 
   Habilitering n = 51 84.3 9.8 5.9 
Jönköping: n = 141    
   BUP n = 23 39.1 17.4 43.5 
   Socialtjänst n = 62 69.4 12.9 17.7 
   Elevhälsa  - - - 
   Habilitering n = 51 74.5 7.9 17.6 
Hudiksvall: n = 118    
   BUP n = 84 56.0 21.4 22.6 
   Socialtjänst n = 67 52.2 20.9 26.9 
   Elevhälsa n = 97 88.7 8.2 3.1 
   Habilitering n = 60 70.0 18.3 11.7 

Not: Om färre än tre personer svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 

(fet stil). 
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Tabell 16. Fråga: Hur stor hjälp får du av nedanstående verksamheter för att du själv i 

vardagsarbetet i din verksamhet ska klara av att hantera barn/unga/familjer som har problem 

med psykisk ohälsa? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen stor hjälp och 

ganska stor hjälp samt inte särskilt stor hjälp och ingen hjälp alls har slagits samman. 

 Stor hjälp/ganska stor 
hjälp 

Inte särskilt stor 
hjälp/ingen hjälp alls 

Samtliga: n = 548   
   BUP n = 341  40.0 60.0 
   Socialtjänst n = 360  41.1 58.9 
   Elevhälsa n = 309  76.4 23.6 
   Habilitering n = 345  49.9 50.1 
Östersund: n = 211   
   BUP n = 141  39.0 61.0 
   Socialtjänst n = 144 27.8 72.2 
   Elevhälsa n = 153 73.9 26.1 
   Habilitering n = 144 51.4 48.6 
Vänersborg: n = 78   
   BUP n = 65 58.5 41.5 
   Socialtjänst n = 63 60.3 39.7 
   Elevhälsa n = 57 89.5 10.5 
   Habilitering n = 61 50.8 49.2 
Jönköping: n = 141   
   BUP n = 50 16.0 84.0 
   Socialtjänst n = 76 52.6 47.4 
   Elevhälsa  - - 
   Habilitering n = 74 45.9 54.1 
Hudiksvall: n = 118   
   BUP n = 85 41.2 58.8 
   Socialtjänst n = 77 39.0 61.0 
   Elevhälsa n = 99 72.7 27.3 
   Habilitering n = 66 50.0 50.0 
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Tabell 17. Fråga: På det hela taget, hur nöjd är du med hur nedanstående verksamheter 

fungerar? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd Missnöjd/mycket 
missnöjd 

Samtliga: n = 548   
   BUP n = 313  61.6 38.4 
   Socialtjänst n = 334  61.1 38.9 
   Elevhälsa n = 311  87.1 12.9 
   Habilitering n = 332  73.8 26.2 
Östersund: n = 211   
   BUP n = 129   61.2 38.8 
   Socialtjänst n = 138 47.1 52.9 
   Elevhälsa n = 152 85.5 14.5 
   Habilitering n = 141 69.5 30.5 
Vänersborg: n = 78   
   BUP n = 60 70.0 30.0 
   Socialtjänst n = 62 83.9 16.1 
   Elevhälsa n = 58 93.1 6.9 
   Habilitering n = 66 81.8 18.2 
Jönköping: n = 141   
   BUP n = 38 65.8 34.2 
   Socialtjänst n = 66 75.8 24.2 
   Elevhälsa  - - 
   Habilitering n = 64 79.7 20.3 
Hudiksvall: n = 118   
   BUP n = 86 54.7 45.3 
   Socialtjänst n = 68 54.4 45.6 
   Elevhälsa n = 101 86.1 13.9 
   Habilitering n = 61 68.9 31.1 
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Tabell 18. Fråga: Hur bra tycker du stödet du får från nedanstående verksamheter är? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket bra och 

bra samt dåligt och mycket dåligt har slagits samman. 

 Mycket bra/bra Dåligt/mycket dåligt 

Samtliga: n = 548   
   BUP n = 292  58.9 41.1 
   Socialtjänst n = 334  56.9 43.1 
   Elevhälsa n = 308  89.6 10.4 
   Habilitering n = 316  70.9 29.1 
Östersund: n = 211   
   BUP n = 120  62.5 37.5 
   Socialtjänst n = 132 44.7 55.3 
   Elevhälsa n = 151 90.7 9.3 
   Habilitering n = 137 73.0 27.0 
Vänersborg: n = 78   
   BUP n = 57 71.9 28.1 
   Socialtjänst n = 62 83.9 16-1 
   Elevhälsa n = 57 98.2 5.2 
   Habilitering n = 60 85.0 15.0 
Jönköping: n = 141   
   BUP n = 33 42.4 57.6 
   Socialtjänst n = 68 69.1 30.9 
   Elevhälsa  - - 
   Habilitering n = 60 68.3 31.7 
Hudiksvall: n = 118   
   BUP n = 82 51.2 48.8 
   Socialtjänst n = 72 44.4 55.6 
   Elevhälsa n = 100 83.0 17.0 
   Habilitering n = 59 54.2 45.8 
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Tabell 19. Fråga: Hur väl tycker du att nedanstående verksamheter uppfyller de behov som de 

barn och unga som du träffar har? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket bra och 

bra samt dåligt och mycket dåligt har slagits samman. 

 Mycket bra/bra Dåligt/mycket dåligt 

Samtliga: n = 548   
   BUP n = 302  65.5 34.5 
   Socialtjänst n = 330  59.1 40.9 
   Elevhälsa n = 306  82.4 17.6 
   Habilitering n = 320  80.9 19.1 
Östersund: n = 211   
   BUP n = 126  71.4 28.6 
   Socialtjänst n = 133 48.1 51.9 
   Elevhälsa n = 152 83.6 16.4 
   Habilitering n = 134 79.9 20.1 
Vänersborg: n = 78   
   BUP n = 60 70.0 30.0 
   Socialtjänst n = 62 75.8 24.2 
   Elevhälsa n = 53 90.6 9.4 
   Habilitering n = 63 87.3 12.7 
Jönköping: n = 141   
   BUP n = 33 66.7 33.3 
   Socialtjänst n = 66 77.3 22.7 
   Elevhälsa  - - 
   Habilitering n = 61 93.4 6.6 
Hudiksvall: n = 118   
   BUP n = 83 53.0 47.0 
   Socialtjänst n = 69 47.8 52.2 
   Elevhälsa n = 101 76.2 23.8 
   Habilitering n = 62 64.5 35.3 
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Tabell 20. Fråga: Hur mycket har nedanstående verksamheter bidragit till att öka din kunskap 

om barn och ungas psykiska hälsa/ohälsa? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Samtliga: n = 548   
   BUP n = 360  29.2 70.8 
   Socialtjänst n = 371  22.1 77.9 
   Elevhälsa n = 323  55.4 44.6 
   Habilitering n = 362  37.6 62.4 
Östersund: n = 211   
   BUP n = 152  28.3 71.7 
   Socialtjänst n = 150 14.0 86.0 
   Elevhälsa n = 161 53.4 46.6 
   Habilitering n = 158 41.1 58.9 
Vänersborg: n = 78   
   BUP n = 62 46.8 53.2 
   Socialtjänst n = 60 41.7 58.3 
   Elevhälsa n = 58 69.0 31.0 
   Habilitering n = 60 33.3 66.7 
Jönköping: n = 141   
   BUP n = 53 17.0 83.0 
   Socialtjänst n = 82 35.4 64.6 
   Elevhälsa  - - 
   Habilitering n = 72 45.8 54.2 
Hudiksvall: n = 118   
   BUP n = 93 25.8 74.2 
   Socialtjänst n = 79 8.9 91.1 
   Elevhälsa n = 104 51.0 49.0 
   Habilitering n = 72 25.0 75.0 
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Tabell 21. Fråga: Hur mycket har nedanstående verksamheter bidragit till att du ska känna 

dig säker på din förmåga att arbeta med barn/ungdomar/familjer som har problem med 

psykisk ohälsa? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Samtliga: n = 548   
   BUP n = 355  23.6 76.4 
   Socialtjänst n = 373  22.5 77.5 
   Elevhälsa n = 312  55.1 44.9 
   Habilitering n = 363  32.8 67.2 
Östersund: n = 211   
   BUP n = 151 (205) 24.5 75.5 
   Socialtjänst n = 150 15.3 84.7 
   Elevhälsa n = 155 51.0 49.0 
   Habilitering n = 157 35.7 64.3 
Vänersborg: n = 78   
   BUP n = 59 37.3 62.7 
   Socialtjänst n = 62 43.5 56.5 
   Elevhälsa n = 57 73.7 26.3 
   Habilitering n = 59 28.8 71.2 
Jönköping: n = 141   
   BUP n = 53 13.2 86.8 
   Socialtjänst n = 86 30.2  
   Elevhälsa  - - 
   Habilitering n = 74 39.2 60.8 
Hudiksvall: n = 118   
   BUP n = 92 19.6 80.4 
   Socialtjänst n = 75 10.7 89.3 
   Elevhälsa n = 100 51.0 49.0 
   Habilitering n = 73 23.3 76.7 
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Tabell 22. Fråga: I vilken utsträckning har servicen du får från nedanstående verksamheter 

förbättrats under det senaste året? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Samtliga: n = 548   
   BUP n = 313 10.0 90.0 
   Socialtjänst n = 333  16.2 83.8 
   Elevhälsa n = 291  29.2 70.8 
   Hab n = 313 (529) 10.9 89.1 
Östersund: n = 211   
   BUP n = 135  12.6 87.4 
   Socialtjänst n = 137 13.1 86.9 
   Elevhälsa n = 146 33.6 66.4 
   Habilitering n = 141 13.5 86.5 
Vänersborg: n = 78   
   BUP n = 48 6.0 94.0 
   Socialtjänst n = 51 6.0 94.0 
   Elevhälsa n = 51 5.9 94.1 
   Habilitering n = 44 0.0 100.0 
Jönköping: n = 141   
   BUP  2.2 29.8 
   Socialtjänst n = 74 28.4 71.6 
   Elevhälsa  - - 
   Habilitering n = 60 16.7 83.3 
Hudiksvall: n = 118   
   BUP n = 87 11.5 88.5 
   Socialtjänst n = 71 19.7 80.3 
   Elevhälsa n = 94 35.1 64.9 
   Habilitering n = 68 7.4 92.6 

Not: Om färre än tre personer svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 

(fet stil). 
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Bilaga 1. Deltagande och bortfall 
 

Tabell 1. Antal personer vilka svarat på enkäten: Yrken fördelat på verksamheter. I parentes i 

totalkolumnen presenteras antalet som förfrågades om deltagande. 
Verksamheter 

Yrken Förskola Skola Elevhälsa Socialtjänst Andra Total 
Lärare  131 2   133 (343) 
Förskollärare 142 3 1  11 157 (554) 
Enhetschef 24 33 1 4 3 65 (107) 
Sjuksköterska   1  38 39 (70) 
Specialpedagog 15 16 20 4  51 (79) 
Kurator, Skolkurator, 
Psykolog, 
Skolpsykolog, 
Skolsköterska,  

  42  9 51 (80) 

Socionom, 
Socialsekreterare 

  1 34 13 48 (94) 

Läkare      4 (-) 
 181 183 68 38 74  
      544 (1331) 

Not. I tabellen har 20 olika yrkeskategorier slagits samman till 7 stycken kategorier: I 

kategorin Lärare ingår lärare från årskurs 1 till och med gymnasiet; i kategorin Enhetschef 

ingår enhetschefer, verksamhetschefer, förskolechefer och rektorer; i kategorin 

Specialpedagog ingår även logopeder och talpedagoger. I verksamhetskategorin Andra ingår: 

BVC (Östersund och Hudiksvall) Föräldra- och Barnhälsan (Östersund), Familjecentraler 

(Jönköping), Barn- och Familjehälsan och Ungdomsmottagningen (Hudiksvall). Elevhälsan 

innehåller både Elevhälsa Grundskola och Gymnasium (Vänersborg); kategorin Socialtjänst 

innehåller både Individ och familjeomsorg och omsorgsförvaltning.   

 

Tabell 2. Deltagare Östersund fördelat efter yrke och verksamhet.  
Verksamhet 

Yrken Förskola Skola Vård och 
Socialtjänst 

Total 

Lärare - 71 1 72 
Förskollärare 47 3 1 51 
Enhetschef 9 14 2 25 
Sjuksköterska - - 18 18 
Specialpedagog 10 11 5 26 
Kurator, Skolkurator, 
Psykolog, 
Skolpsykolog, 
Skolsköterska,  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

12 

 
 

12 

Socionom, 
Socialsekreterare 

  7 7 

 66 99 46 211 

Not. Vård och Socialtjänst innehåller följande verksamheter: Elevhälsa, Socialtjänst (IFO), 

BVC och Föräldra- och Barnhälsan. 
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Tabell 3. Deltagare Vänersborg fördelat efter yrke och verksamhet. 
Verksamhet 

Yrken Förskola 
och skola 

Vård och 
Socialtjänst 

Total 

Lärare - 1 1 
Förskollärare - -  
Enhetschef 17 4 21 
Sjuksköterska - -  
Specialpedagog 4 11 15 
Kurator, Skolkurator, 
Psykolog, 
Skolpsykolog, 
Skolsköterska,  

 
 
- 

 
 

18 

 
 

18 

Socionom, 
Socialsekreterare 

 21 21 

 21 55 76 

Not. Vård och Socialtjänst innehåller följande verksamheter: Elevhälsa, Socialtjänst (IFO och 

OoF). 

 

Tabell 4. Deltagare Jönköping fördelat efter yrke och verksamhet. 
Verksamhet 

Yrken Förskola 
och skola 

Vård och 
Socialtjänst 

Total 

Lärare - -  
Förskollärare 95 11 106 
Enhetschef 1 2 3 
Sjuksköterska - 16 16 
Specialpedagog    
Kurator, Skolkurator, 
Psykolog, 
Skolpsykolog, 
Skolsköterska,  

 
 
- 

 
 
5 

 
 

5 

Socionom, 
Socialsekreterare 

 11 11 

 96 45 141 

Not. Vård och Socialtjänst innehåller följande verksamheter: Familjecentraler. 

 

 

Tabell 5. Deltagare Hudiksvall fördelat efter yrke och verksamhet. 
Verksamhet 

Yrken Förskola 
och skola 

Vård och 
Socialtjänst 

Total 

Lärare 60 - 60 
Förskollärare - -  
Enhetschef 16  16 
Sjuksköterska - 5 5 
Specialpedagog 6 4 10 
Kurator,Skolkurator, 
Psykolog, 
Skolpsykolog, 
Skolsköterska 

 
 
- 

 
 

17 

 
 

17 

Socionom, 
Socialsekreterare 

- 9 9 

 82 35 117 

Not. Vård och Socialtjänst innehåller följande verksamheter: Elevhälsa, Socialtjänst (Barn 

och ungdom) och BVC. 
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Tabell 6. Nivåer vilken redovisning av resultat sker på fördelat på de frågeområden vilken 

rapporten är uppdelad på.  
                     Frågeområden 

Geografiskt område: Frågor om 
upptäckt/intervention 

Frågor om samverkan 

   Östersund x x 
   Vänersborg x x 
   Jönköping x x 
   Hudiksvall x x 
Verksamhetstyp (beroende på område)   
   Förskola x  
   Skola x  
   Elevhälsa x  
   Socialtjänst x  
   Vård och Socialtjänst x  
   Annan verksamhet x  
Yrken (för områdena sammanslagna)   
   Lärare x  
   Förskollärare x  
   Enhetschef/rektor x  
   Sjuksköterska x  
   Specialpedagog x  
   Kurator/Psykolog/Skolsköterska x  
   Socialsekreterare/Socionom x  
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Områdesspecifika resultat 

Jönköping 
 

Tabell 1. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap kring det som 

efterfrågas i respektive fråga fördelat på två verksamheter. 

 Förskola  

n = 95 

Familjecentral 

n = 45 
Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att upptäcka psykisk 
ohälsa hos barn/ungdomar? 

72.6 
 

86.7 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om barn 
eller ungdomar behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

58.1 
 

82.2 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om du bör 
diskutera eller hänvisa barn/ungdomar som har problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

66.7 
 

91.1 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hjälpa och stödja 
barn/ungdomar och familjer att hantera svårigheter och problem i sitt 
beteende? 

51.6 86.7 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till rätt instans för stöd? 

62.4 
 

93.2 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om vilka rutiner som gäller 
när du tycker att barn och ungdomar behöver hjälp? 

63.8 77.8 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att arbeta med barns 
eller ungdomars familjer/nätverk för att hjälpa dem med barns och 
ungdomars psykiska ohälsa? 

31.9 
 

68.9 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att ge rådgivning åt 
barn/ungdomar och familjer? 
 

40.0 
 

75.6 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här har 

svarsalternativen mycket god och ganska god slagits samman. 

 

Tabell 2. Jönköping. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på två verksamheter. 

 Förskola  

n = 95 

Familjecentral 

n = 45 
Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar upptäcka om 
ett barn/en ungdom har problem med psykisk ohälsa? 

68.4 
 

84.4 

Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar avgöra om 
ett barn/en ungdom behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

60.4 
 

91.1 

Hur säker känner du dig på att avgöra om du bör diskutera eller hänvisa ett 
barn/en ungdom som har problem med psykisk ohälsa vidare? 

68.4 
 

93.3 

Hur säker känner du dig på att i praktiken hjälpa och stödja ett barn/en 
ungdom och dess familj att hantera svårigheter och problem i sitt beteende? 

52.1 73.3 

Hur säker känner du dig på att hänvisa ett barn/en ungdom/en familj till rätt 
instans för stöd om det är aktuellt? 

64.2 
 

88.9 

Hur säker känner du dig på att använda de rutiner som gäller när du tycker 
att ett barn/en ungdom behöver hjälp? 

63.4 73.3 

Hur säker känner du dig på att i praktiken arbeta med ett barns/en ungdoms 
familj eller nätverk för att hjälpa dem med barnets psykiska ohälsa? 

33.7 
 

66.7 

Hur säker känner du dig på att ge rådgivning åt ett barn/en ungdom och 
hans eller hennes familj? 

37.6 
 

75.0 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. Här har 

svarsalternativen mycket säker och ganska säker slagits samman. 
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Tabell 3. Fråga: Hur ofta hänvisar/aktualiserar/remitterar du barn/familjer till (namn på 

verksamhet): 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket ofta och 

ofta har slagits samman. 

 Mycket 
ofta/ofta 

Ibland Sällan Aldrig 

Förskola: n = 95     
   BVC n = 85 10.5 45.9 37.6 5.9 
   BUP n = 71 0.0 7.0 42.3 50.7 
   Habilitering n = 68 0.0 22.1 32.4 45.6 
   Specialpedagog  27.6 53.2 17.0 3.2 
   Socialtjänst n = 76 3.2 9.2 47.4 42.1 
Familjecentral: n = 45     
   BUP n = 36 8.0 19.4 41.7 36.1 
   Habilitering n = 36 0.0 30.6 30.6 38.9 
   Socialtjänst n = 43 16.3 65.1 16.3 6.7 
   BUMM n = 35 37.1 34.3 8.6 20.0 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 4. Fråga: Hur lätt tycker du det vanligtvis är att komma i kontakt med följande 

verksamheter när du vill diskutera eller hänvisa/aktualisera/remittera någon?  

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket lätt och 

lätt samt svårt och mycket svårt har slagits samman. 
 

 Mycket lätt/lätt Svårt/mycket svårt 

Förskola: n = 95   
   BVC n = 72 97.2 2.8 
   BUP n = 23 60.9 39.1 
   Habilitering n = 33 81.9 18.1 
   Specialpedagog n = 90 97.8 3.3 
   Socialtjänst n = 30 73.4 26.6 
Familjecentral: n = 45   
   BUP n = 18 33.3 66.7 
   Habilitering n = 26 42.3 57.7 
   Socialtjänst n = 72 74.1 25.9 
   BUMM n = 28 85.8 14.2 
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Tabell 5. Fråga: Hur nöjd är du med den initiala information du får kring de som du 

hänvisat/aktualiserat/remitterat till följande verksamheter? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Förskola: n = 95   
   BVC n = 61 86.9 13.1 
   BUP för lågt n-tal, troligen inte aktuellt 

med initial information 
- - 

   Habilitering n = 30 100 0.0 
   Specialpedagog n = 87 97.7 3.3 
   Socialtjänst n = 22 68.2 31.8 
Familjecentral: n = 45   
   BUP för lågt n-tal, troligen inte aktuellt 

med initial information 
- - 

   Habilitering n = 15 60.0 40.0 
   Socialtjänst n = 40 75.0 25.0 
   BUMM  95.8 6.7 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 6. Fråga: Hur nöjd är du med hänvisnings-/aktualiserings-/remissförfarandet till (namn 

på verksamhet). 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Förskola: n = 95   
   BVC n = 63 93.6 6.4 
   BUP för lågt n-tal - - 
   Habilitering n = 27 92.0 8.0 
   Specialpedagog  98.8 3.2 
   Socialtjänst n = 25 56.0 44.0 
Familjecentral: n = 45   
   BUP n = 14 35.7 64.3 
   Habilitering n = 19 36.8 63.2 
   Socialtjänst n = 37 78.4 21.6 
   BUMM  96.0 6.7 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 7. Fråga: Hur nöjd är du vanligtvis med väntetiden när du 

hänvisar/aktualiserar/remitterar någon till: (namn på verksamhet) 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Förskola: n = 95   
   BVC  98.4 3.2 
   BUP för lågt n-tal - - 
   Habilitering n = 23 82.6 17.4 
   Specialpedagog n = 79 89.9 10.1 
   Socialtjänst n = 22 59.1 40.9 
Familjecentral: n = 45   
   BUP n = 13 38.5 61.5 
   Habilitering n = 18 44.4 55.6 
   Socialtjänst n = 37 83.8 16.2 
   BUMM n = 24 82.6 17.4 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 8. Fråga: Hur användbar är den fortlöpande återkoppling du får kring de du 

hänvisat/aktualiserat/remitterat till (namn på verksamhet). 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket 

användbar och ganska användbar samt inte särskilt användbar och inte alls användbar har 

slagits samman. 
 

 Mycket 
användbar/ganska 

användbar 

Inte särskilt 
användbar/inte 
alls användbar 

 

Förskola: n = 95    
   BVC n = 59 78.0 22.0  
   BUP för lågt n-tal - -  
   Habilitering  96.4 3.2  
   Specialpedagog n = 82 91.4 8.6  
   Socialtjänst n = 17 70.6 29.4  
Familjecentral: n = 45 69.7 18.2  
   BUP för lågt n-tal - -  
   Habilitering n = 14 78.6 21.4  
   Socialtjänst n = 34 91.2 8.8  
   BUMM  95.8 6.7  

Not: Om färre än tre personer svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 

(fet stil). 
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Tabell 9. Fråga: Hur stor hjälp får du av nedanstående verksamheter för att du själv i 

vardagsarbetet i din verksamhet ska klara av att hantera barn/unga/familjer som har problem 

med psykisk ohälsa? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen stor hjälp och 

ganska stor hjälp samt inte särskilt stor hjälp och ingen hjälp alls har slagits samman. 

 Stor hjälp/ganska stor 
hjälp 

Inte särskilt stor 
hjälp/ingen hjälp alls 

Förskola: n = 95   
   BVC n = 67 37.3 62.7 
   BUP n = 31 22.6 77.4 
   Habilitering n = 48 60.4 39.6 
   Specialpedagog n = 86 82.6 17.4 
   Socialtjänst n = 38 34.2 65.8 
Familjecentral: n = 45 39.0 61.0 
   BUP n = 19 16.0 94.7 
   Habilitering n = 26 19.2 80.8 
   Socialtjänst n = 38 71.1 28.9 
   BUMM n = 26 76.9 23.1 

 

 

Tabell 10. Fråga: På det hela taget, hur nöjd är du med hur nedanstående verksamheter 

fungerar? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd Missnöjd/mycket 
missnöjd 

Förskola: n = 95   
   BVC n = 78 87.1 12.8 
   BUP n = 20 80.0 20.0 
   Habilitering n = 39 89.7 10.3 
   Specialpedagog n = 90 94.4 5.6 
   Socialtjänst n = 29 62.1 37.9 
Familjecentral: n = 45 39.0 61.0 
   BUP n = 18 50.0 50.0 
   Habilitering n = 26 64.0 36.0 
   Socialtjänst n = 37 86.5 13.5 
   BUMM n = 24 100.0 0.0 

 

Tabell 11. Fråga: Hur bra tycker du stödet du får från nedanstående verksamheter är? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket bra och 

bra samt dåligt och mycket dåligt har slagits samman. 

 Mycket bra/bra Dåligt/mycket dåligt 

Förskola: n = 95   
   BVC n = 72 69.4 30.6 
   BUP  94.4 3.2 
   Habilitering n = 38 84.2 15.8 
   Specialpedagog n = 88 94.3 5.7 
   Socialtjänst n = 31 58.1 41.9 
Familjecentral: n = 45 39.0 61.0 
   BUP n = 15 20.0 80.0 
   Habilitering n = 22 40.9 59.1 
   Socialtjänst n = 37 78.4 21.6 
   BUMM  95.2 6.7 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 12. Fråga: Hur väl tycker du att nedanstående verksamheter uppfyller de behov som de 

barn och unga som du träffar har? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. 

Svarsalternativen mycket bra och bra samt dåligt och mycket dåligt har slagits samman. 

 Mycket bra/bra Dåligt/mycket dåligt 

Förskola: n = 95   
   BVC n = 72 88.9 11.1 
   BUP n = 19 73.7 26.3 
   Habilitering  97.3 3.2 
   Specialpedagog n = 88 93.2 6.8 
   Socialtjänst n = 30 66.7 33.3 
Familjecentral: n = 45 39.0 61.0 
   BUP n = 15 57.1 42.9 
   Habilitering n = 23 87.0 13.0 
   Socialtjänst n = 36 86.1 13.9 
   BUMM n = 25 100.0 0.0 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

Tabell 13. Fråga: Hur mycket har nedanstående verksamheter bidragit till att öka din kunskap 

om barn och ungas psykiska hälsa/ohälsa? Andelen svaranden som angett respektive 

svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och ganska mycket samt inte särskilt mycket och 

inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Förskola: n = 95   
   BVC n = 75 25.3 74.7 
   BUP n = 32 21.9 78.1 
   Habilitering n = 46 58.7 41.3 
   Specialpedagog n = 86 67.4 32.6 
   Socialtjänst n = 41 22.0 78.0 
Familjecentral: n = 45 39.0 61.0 
   BUP n = 21 9.5 90.5 
   Habilitering n = 26 23.0 77.0 
   Socialtjänst n = 41 48.8 51.2 
   BUMM n = 25 44.0 56.0 

 

Tabell 14. Fråga: Hur mycket har nedanstående verksamheter bidragit till att du ska känna 

dig säker på din förmåga att arbeta med barn/ungdomar/familjer som har problem med 

psykisk ohälsa? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Förskola: n = 95   
   BVC n = 74 19.0 81.0 
   BUP n = 32 18.7 81.3 
   Habilitering n = 50 52.0 48.0 
   Specialpedagog n = 86 63.9 36.1 
   Socialtjänst n = 44 20.5 79.5 
Familjecentral: n = 45 39.0 61.0 
   BUP  6.7 95.3 
   Habilitering n = 24 12.5 87.5 
   Socialtjänst n = 42 40.5 59.5 
   BUMM n = 26 38.4 61.6 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 15. Fråga: I vilken utsträckning har servicen du får från nedanstående verksamheter 

förbättrats under det senaste året? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Förskola: n = 95   
   BVC n = 72 25.0 75.0 
   BUP  3.2 91.7 
   Habilitering n = 37 27.0 73.0 
   Specialpedagog n = 82 45.1 54.9 
   Socialtjänst n = 35 17.2 82.8 
Familjecentral: n = 45 39.0 61.0 
   BUP n = 19 0.0 100.0 
   Habilitering n = 23 0.0 100.0 
   Socialtjänst n = 39 38.5 61.5 
   BUMM n = 20 30.0 70.0 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Vänersborg 
 

Tabell 1. Vänersborg. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på tre verksamheter (inom parentes andel 

exklusive Föräldra- och barnhälsa och BVC). 

 Skola 

n = 23 

Elevhälsa 

n = 31 

Socialtjänst 

n = 24 
Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att upptäcka 
psykisk ohälsa hos barn/ungdomar? 

73.9 96.8 83.3 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om 
barn eller ungdomar behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

73.9 
 

100.0 83.3 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om 
du bör diskutera eller hänvisa barn/ungdomar som har problem 
med psykisk ohälsa vidare? 

69.6 
 

100.0 87.5 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hjälpa och 
stödja barn/ungdomar och familjer att hantera svårigheter och 
problem i sitt beteende? 

 
34.8 

 
64.5 

 
83.3 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till rätt instans för stöd? 

82.6 
 

93.3 91.7 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om vilka rutiner 
som gäller när du tycker att barn och ungdomar behöver hjälp? 

73.9 87.1 91.7 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att arbeta 
med barns eller ungdomars familjer/nätverk för att hjälpa dem med 
barns och ungdomars psykiska ohälsa? 

 
26.1 

 

 
58.1 

 
70.8 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att ge 
rådgivning åt barn/ungdomar och familjer? 

30.4 
 

58.1 62.5 

 

 

Tabell 2. Vänersborg. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på tre verksamheter. 

 Skola 

n = 23 

Elevhälsa 

n = 31 

Socialtjänst 

n = 24 
Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar 
upptäcka om ett barn/en ungdom har problem med psykisk 
ohälsa? 

69.6 
 

90.6 70.8 

Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar 
avgöra om ett barn/en ungdom behöver hjälp på grund av psykisk 
ohälsa? 

69.6 
 

87.1 70.8 

Hur säker känner du dig på att avgöra om du bör diskutera eller 
hänvisa ett barn/en ungdom som har problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

 
73.9 

 

 
100.0 

 
91.3 

Hur säker känner du dig på att i praktiken hjälpa och stödja ett 
barn/en ungdom och dess familj att hantera svårigheter och 
problem i sitt beteende? 

 
30.4 

 
58.1 

 
70.8 

Hur säker känner du dig på att hänvisa ett barn/en ungdom/en 
familj till rätt instans för stöd om det är aktuellt? 

73.9 
 

93.5 87.5 

Hur säker känner du dig på att använda de rutiner som gäller när 
du tycker att ett barn/en ungdom behöver hjälp? 

77.3 83.9 83.3 

Hur säker känner du dig på att i praktiken arbeta med ett barns/en 
ungdoms familj eller nätverk för att hjälpa dem med barnets 
psykiska ohälsa? 

30.4 
 

51.6 62.5 

Hur säker känner du dig på att ge rådgivning åt ett barn/en ungdom 
och hans eller hennes familj? 

21.7 
 

56.7 52.5 
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Tabell 3. Fråga: Hur ofta hänvisar/aktualiserar/remitterar du barn/familjer till (namn på 

verksamhet): 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket ofta och 

ofta har slagits samman. 

 Mycket 
ofta/ofta 

Ibland Sällan Aldrig 

Skola: n = 23     
   Elevhälsan   61.1 27.8 16.6 0.0 
   Habilitering  5.9 29.4 58.8 17.6 
   Soc IFO  33.4 38.9 22.2 16.6 
Elevhälsa: n = 31     
   BUP  28.6 50.0 14.3 10.7 
   Habilitering n = 27 3.7 29.6 48.1 18.5 
   Soc IFO  26.9 53.8 15.4 11.5 
Socialtjänst n = 24     
   BUP  42.1 47.4 15.7 15.7 
   Habilitering  10.5 31.6 47.4 15.7 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 4. Fråga: Hur lätt tycker du det vanligtvis är att komma i kontakt med följande 

verksamheter när du vill diskutera eller hänvisa/aktualisera/remittera någon?  

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket lätt och 

lätt samt svårt och mycket svårt har slagits samman. 
 

 Mycket lätt/lätt Svårt/mycket svårt 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan  n = 23 100.0 0.0 
   Habilitering n = 18 83.3 16.7 
   Soc IFO n = 20 100.0 0.0 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP n = 28 85.7 14.3 
   Habilitering n = 27 81.5 18.5 
   Soc IFO  96.0 12.0 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 16 56.2 43.8 
   Habilitering n = 17 94.1 17.6 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 5. Fråga: Hur nöjd är du med den initiala information du får kring de som du 

hänvisat/aktualiserat/remitterat till följande verksamheter? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan  n = 23 100.0 0.0 
   Habilitering  93.3 20.0 
   Soc IFO n = 16 100.0 0.0 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP n = 22 77.2 22.8 
   Habilitering n = 20 85.0 15.0 
   Soc IFO  85.7 14.3 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 16 66.6 33.3 
   Habilitering n = 15 100.0 0.0 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 6. Fråga: Hur nöjd är du med hänvisnings-/aktualiserings-/remissförfarandet till (namn 

på verksamhet) 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan  n = 19 100.0 0.0 
   Habilitering n = för lågt n - - 
   Soc IFO n = 15 100.0 0.0 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP n = 27 85.2 14.8 
   Habilitering n = 20 80.0 20.0 
   Soc IFO  95.2 14.3 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 17 64.7 35.3 
   Habilitering n = 15 86.7 13.3 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 7. Fråga: Hur nöjd är du vanligtvis med väntetiden när du 

hänvisar/aktualiserar/remitterar någon till: (namn på verksamhet) 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan  n = 20 100.0 0.0 
   Habilitering n = 16 75.0 25.0 
   Soc IFO  88.9 16.6 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP n = 27 55.6 44.4 
   Habilitering n = 19 63.2 36.8 
   Soc IFO n = 21 66.7 33.3 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 17 52.9 47.1 
   Habilitering n = 15 86.7 13.3 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 8. Fråga: Hur användbar är den fortlöpande återkoppling du får kring de du 

hänvisat/aktualiserat/remitterat till (namn på verksamhet). 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket 

användbar och ganska användbar samt inte särskilt användbar och inte alls användbar har 

slagits samman. 
 

 Mycket 
användbar/ganska 

användbar 

Inte särskilt 
användbar/inte 
alls användbar 

 

Skola: n = 23    
   Elevhälsan   91.3 13.0  
   Habilitering  94.4 16.6  
   Soc IFO  94.4 16.6  
Elevhälsa: n = 31    
   BUP n = 27 55.6 44.4  
   Habilitering n = 19 84.2 15.8  
   Soc IFO n = 20 80.0 20.0  
Socialtjänst n = 24    
   BUP  86.7 20.0  
   Habilitering n = 15 86.7 13.3  

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 9. Fråga: Hur stor hjälp får du av nedanstående verksamheter för att du själv i 

vardagsarbetet i din verksamhet ska klara av att hantera barn/unga/familjer som har problem 

med psykisk ohälsa? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. 

Svarsalternativen stor hjälp och ganska stor hjälp samt inte särskilt stor hjälp och ingen hjälp 

alls har slagits samman. 

 Stor hjälp/ganska stor 
hjälp 

Inte särskilt stor 
hjälp/ingen hjälp alls 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan   90.9 13.6 
   Habilitering n = 20 70.0 30.0 
   Soc IFO n = 21 61.9 38.1 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP n = 29 51.7 48.3 
   Habilitering n = 23 30.4 69.6 
   Soc IFO n = 25 52.0 48.0 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 17 64.7 35.3 
   Habilitering n = 18 55.6 44.4 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

Tabell 10. Fråga: På det hela taget, hur nöjd är du med hur nedanstående verksamheter 

fungerar? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket 

nöjd och nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd Missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan   95.7 13.0 
   Habilitering  90.0 15.0 
   Soc IFO n = 21 61.9 38.1 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP n = 28 71.4 28.6 
   Habilitering n = 27 70.4 29.6 
   Soc IFO n = 25 52.0 48.0 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 17 58.8 41.2 
   Habilitering  89.5 15.7 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

Tabell 11. Fråga: Hur bra tycker du stödet du får från nedanstående verksamheter är? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket bra och 

bra samt dåligt och mycket dåligt har slagits samman. 

 Mycket bra/bra Dåligt/mycket dåligt 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan  n = 22 100.0 0.0 
   Habilitering  94.7 15.8 
   Soc IFO n = 20 85.0 15.0 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP n = 28 70.4 29.6 
   Habilitering n = 27 70.4 29.6 
   Soc IFO n = 24 79.2 20.8 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 17 64.7 35.3 
   Habilitering  89.5 15.7 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 12. Fråga: Hur väl tycker du att nedanstående verksamheter uppfyller de behov som de 

barn och unga som du träffar har? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket bra och 

bra samt dåligt och mycket dåligt har slagits samman. 

 Mycket bra/bra Dåligt/mycket dåligt 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan   90.0 15.0 
   Habilitering n = 20 85.0 15.0 
   Soc IFO n = 19 73.7 26.3 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP n = 28 78.6 21.4 
   Habilitering n = 26 84.6 15.4 
   Soc IFO n = 25 72.0 28.0 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 17 47.1 52.9 
   Habilitering  94.1 17.6 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 13. Fråga: Hur mycket har nedanstående verksamheter bidragit till att öka din kunskap 

om barn och ungas psykiska hälsa/ohälsa? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan   95.2 14.2 
   Habilitering n = 15 46.7 53.3 
   Soc IFO n = 18 61.1 38.9 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP n = 29 41.4 58.6 
   Habilitering n = 26 84.6 15.4 
   Soc IFO n = 25 20.0 80.0 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 20 35.0 65.0 
   Habilitering n = 19 26.3 73.7 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 14. Fråga: Hur mycket har nedanstående verksamheter bidragit till att du ska känna 

dig säker på din förmåga att arbeta med barn/ungdomar/familjer som har problem med 

psykisk ohälsa? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan   95.5 13.6 
   Habilitering n = 16 50.0 50.0 
   Soc IFO n = 19 63.2 36.8 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP n = 28 32.1 67.9 
   Habilitering n = 24 25.0 75.0 
   Soc IFO n = 25 24.0 76.0 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 18 38.9 61.1 
   Habilitering n = 19 15.8 84.2 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 15. Fråga: I vilken utsträckning har servicen du får från nedanstående verksamheter 

förbättrats under det senaste året? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Skola: n = 23   
   Elevhälsan  n = 21 15.0 95.0 
   Habilitering n = 14 0.0 100.0 
   Soc IFO n = 18 61.1 38.9 
Elevhälsa: n = 31   
   BUP  14.2 95.2 
   Habilitering n = 16 0.0 100.0 
   Soc IFO n = 25 20.0 80.0 
Socialtjänst n = 24   
   BUP n = 14 0.0 100.0 
   Habilitering n = 19 0.0 0.0 

Not: Om färre än tre personer svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 

(fet stil). 
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Hudiksvall 
Tabell 1. Hudiksvall. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på tre verksamheter. 

 Skola  
(lärare) 

n = 60 

Elevhälsa 

n = 27 

Enhetsch 

n = 16 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att upptäcka 
psykisk ohälsa hos barn/ungdomar? 

68.9 92.6 56.2 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om 
barn eller ungdomar behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

54.2 
 

96.3 56.2 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att avgöra om 
du bör diskutera eller hänvisa barn/ungdomar som har problem 
med psykisk ohälsa vidare? 

65.6 
 

96.3 87.5 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hjälpa och 
stödja barn/ungdomar och familjer att hantera svårigheter och 
problem i sitt beteende? 

 
41.0 

 
69.2 

 
31.2 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att hänvisa 
barn/ungdomar eller familjer till rätt instans för stöd? 

52.5 
 

96.3 93.8 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om vilka rutiner 
som gäller när du tycker att barn och ungdomar behöver hjälp? 

50.8 70.4 68.8 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att arbeta 
med barns eller ungdomars familjer/nätverk för att hjälpa dem med 
barns och ungdomars psykiska ohälsa? 

 
13.3 

 

 
55.6 

 
18.8 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att ge 
rådgivning åt barn/ungdomar och familjer? 

17.5 
 

51.9 31.2 

 

 

Tabell 2. Hudiksvall. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på tre verksamheter. 

 Skola  
(lärare) 

n = 60 

Elevhälsa 

n = 27 

Enhetsch 

n = 16 

Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar 
upptäcka om ett barn/en ungdom har problem med psykisk 
ohälsa? 

62.3 
 

92.6 56.2 

Hur säker känner du dig på att i mötet med barn och ungdomar 
avgöra om ett barn/en ungdom behöver hjälp på grund av psykisk 
ohälsa? 

52.5 
 

92.6 56.2 

Hur säker känner du dig på att avgöra om du bör diskutera eller 
hänvisa ett barn/en ungdom som har problem med psykisk ohälsa 
vidare? 

 
62.7 

 

 
96.3 

 
56.2 

Hur säker känner du dig på att i praktiken hjälpa och stödja ett 
barn/en ungdom och dess familj att hantera svårigheter och 
problem i sitt beteende? 

 
36.1 

 
61.5 

 
37.5 

Hur säker känner du dig på att hänvisa ett barn/en ungdom/en 
familj till rätt instans för stöd om det är aktuellt? 

50.8 
 

92.6 87.5 

Hur säker känner du dig på att använda de rutiner som gäller när 
du tycker att ett barn/en ungdom behöver hjälp? 

50.0 74.1 62.5 

Hur säker känner du dig på att i praktiken arbeta med ett barns/en 
ungdoms familj eller nätverk för att hjälpa dem med barnets 
psykiska ohälsa? 

15.0 
 

46.2 18.8 

Hur säker känner du dig på att ge rådgivning åt ett barn/en ungdom 
och hans eller hennes familj? 

16.7 
 

61.5 25.0 
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Tabell 3. Fråga: Hur ofta hänvisar/aktualiserar/remitterar du barn/familjer till (namn på 

verksamhet): 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket ofta och 

ofta har slagits samman. 

 Mycket 
ofta/ofta 

Ibland/sällan Aldrig 

Skola (lärare): n = 60    
   Elevhälsan   5.0 79.2 12.5 
   Socialtjänst  5.0 65.1 32.6 
   Barn- och familjehälsan  n = 31 0.0 38.7 61.3 
   Ungdomsmottagningen  5.0 45.5 48.5 
   Habilitering  5.0 54.3 42.9 
   BUP n = 41 7.3 73.2 19.5 
Elevhälsa: n = 27    
   Socialtjänst  21.7 69.6 13.0 
   Barn- och familjehälsan  n = 18 3.7 29.6 18.5 
   Ungdomsmottagningen 26.9 53.8 11.5 
   Habilitering n = 23 13.0 65.2 21.7 
   BUP n = 25 20.0 80.0 0.0 
Enhetsch n = 16    
   Elevhälsan  n = 15 80.0 20.0 0.0 
   Socialtjänst n = 14 35.7 64.3 0.0 
   Barn- och familjehälsan   18.7 84.6 0.0 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - - 
   Habilitering  18.7 69.2 18.7 
   BUP  21.4 64.3 18.7 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 4. Fråga: Hur lätt tycker du det vanligtvis är att komma i kontakt med följande 

verksamheter när du vill diskutera eller hänvisa/aktualisera/remittera någon?  

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket lätt och 

lätt samt svårt och mycket svårt har slagits samman. 
 

 Mycket lätt/lätt Svårt/mycket svårt 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 50 87.7 12.3 
   Socialtjänst n = 22 50.0 50.0 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n  - - 
   Habilitering n = 16 31.2 68.8 
   BUP n = 33 24.2 75.8 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst n = 23 69.6 30.4 
   Barn- och familjehälsan  n = 15 73.3 26.7 
   Ungdomsmottagningen n = 13 100.0 0.0 
   Habilitering n = 18 72.2 27.8 
   BUP n = 26 65.4 34.6 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  n = 14 100.0 0.0 
   Socialtjänst  93.8 18.7 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering n = 15 73.3 26.7 
   BUP n = 15 66.7 33.3 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 5. Fråga: Hur nöjd är du med den initiala information du får kring de som du 

hänvisat/aktualiserat/remitterat till följande verksamheter? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 54 44.4 55.6 
   Socialtjänst n = 18 50.0 50.0 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n  - - 
   Habilitering n = 14 50.0 50.0 
   BUP n = 26 65.4 34.6 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst  95.2 11.1 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n 73.3 26.7 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering n = 18 78.9 21.1 
   BUP n = 21 81.0 19.0 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  n = 14 100.0 0.0 
   Socialtjänst n = 15 80.0 20.0 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering  92.9 18.7 
   BUP för lågt n - - 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 6. Fråga: Hur nöjd är du med hänvisnings-/aktualiserings-/remissförfarandet till (namn 

på verksamhet). Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen 

mycket nöjd och nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 54 79.6 20.4 
   Socialtjänst n = 20 45.0 55.0 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n  - - 
   Habilitering n = 15 53.3 46.7 
   BUP n = 24 45.8 54.2 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst n = 21 76.2 23.8 
   Barn- och familjehälsan  n = 13 76.9 23.1 
   Ungdomsmottagningen n = 14 100.0 0.0 
   Habilitering n = 19 84.2 15.8 
   BUP n = 26 69.2 30.8 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   Socialtjänst n = 15 80.0 20.0 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering för lågt n - - 
   BUP för lågt n - - 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 7. Fråga: Hur nöjd är du vanligtvis med väntetiden när du 

hänvisar/aktualiserar/remitterar någon till: (namn på verksamhet) 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 54 68.5 31.5 
   Socialtjänst n = 21 28.6 71.4 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n  - - 
   Habilitering n = 15 53.3 46.7 
   BUP n = 28 14.3 85.7 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst n = 21 61.9 38.1 
   Barn- och familjehälsan  n = 13 76.9 23.1 
   Ungdomsmottagningen n = 14 85.7 11.1 
   Habilitering n = 19 84.2 15.8 
   BUP n = 25 60.0 40.0 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  92.3 18.7 
   Socialtjänst n = 15 80.0 20.0 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering för lågt n - - 
   BUP n = 13 46.2 53.8 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 8. Fråga: Hur användbar är den fortlöpande återkoppling du får kring de du 

hänvisat/aktualiserat/remitterat till (namn på verksamhet). Andelen svaranden som angett 

respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket användbar och ganska användbar samt 

inte särskilt användbar och inte alls användbar har slagits samman. 
 

 Mycket 
användbar/ganska 

användbar 

Inte särskilt 
användbar/inte 
alls användbar 

 

Skola (lärare): n = 60    
   Elevhälsan  n = 55 83.6 16.4  
   Socialtjänst n = 16 56.2 43.8  
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - -  
   Ungdomsmottagningen för lågt n  - -  
   Habilitering n = 15 60.0 40.0  
   BUP n = 24 66.7 33.8  
Elevhälsa: n = 27    
   Socialtjänst n = 15 80.0 20.0  
   Barn- och familjehälsan  n = 13 76.9 23.1  
   Ungdomsmottagningen n = 14 85.7 11.1  
   Habilitering n = 18 77.8 22.2  
   BUP n = 21 66.7 33.3  
Enhetsch n = 16    
   Elevhälsan n = 13 100.0 0.0  
   Socialtjänst n = 13 76.9 23.1  
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - -  
   Ungdomsmottagningen för lågt n - -  
   Habilitering  92.9 18.7  
   BUP för lågt n 46.2 53.8  

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 9. Fråga: Hur stor hjälp får du av nedanstående verksamheter för att du själv i 

vardagsarbetet i din verksamhet ska klara av att hantera barn/unga/familjer som har problem 

med psykisk ohälsa? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. 

Svarsalternativen stor hjälp och ganska stor hjälp samt inte särskilt stor hjälp och ingen hjälp 

alls har slagits samman. 

 Stor hjälp/ganska stor 
hjälp 

Inte särskilt stor 
hjälp/ingen hjälp alls 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 58 65.5 34.5 
   Socialtjänst n = 31 16.1 83.9 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen n = 14  35.7 64.3 
   Habilitering n = 23 34.8 65.2 
   BUP n = 36 22.2 77.8 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst n = 24 37.5 62.5 
   Barn- och familjehälsan  n = 16 43.8 56.2 
   Ungdomsmottagningen n = 15 53.3 46.7 
   Habilitering n = 23 39.1 60.9 
   BUP n = 21 66.7 33.3 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  92.3 18.7 
   Socialtjänst n = 15 73.3 26.7 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering  92.3 18.7 
   BUP för lågt n - - 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 10. Fråga: På det hela taget, hur nöjd är du med hur nedanstående verksamheter 

fungerar? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket 

nöjd och nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 59 33.3 66.7 
   Socialtjänst n = 27 28.6 71.4 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n  - - 
   Habilitering n = 19 62.2 36.8 
   BUP n = 36 44.4 55.6 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst n = 21 57.1 42.9 
   Barn- och familjehälsan  n = 13 76.9 23.1 
   Ungdomsmottagningen n = 14 85.7 11.1 
   Habilitering n = 21 66.7 33.3 
   BUP n = 26 65.4 34.6 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  100.0 0.0 
   Socialtjänst n = 15 80.0 20.0 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering n = 13 76.9 23.1 
   BUP n = 13 66.7 33.3 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 11. Fråga: Hur bra tycker du stödet du får från nedanstående verksamheter är? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket bra och 

bra samt dåligt och mycket dåligt har slagits samman. 

 Mycket bra/bra Dåligt/mycket dåligt 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 58 77.6 22.4 
   Socialtjänst n = 28 28.6 71.4 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n  - - 
   Habilitering n = 18 50.0 50.0 
   BUP n = 33 45.5 54.5 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst n = 22 36.4 63.6 
   Barn- och familjehälsan  n = 13 53.8 46.2 
   Ungdomsmottagningen  92.3 11.1 
   Habilitering n = 21 47.6 52.4 
   BUP n = 26 50.0 50.0 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  91.7 18.7 
   Socialtjänst n = 15 73.3 26.7 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering för lågt n - - 
   BUP för lågt n 66.7 33.3 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 12. Fråga: Hur väl tycker du att nedanstående verksamheter uppfyller de behov som de 

barn och unga som du träffar har? 

 Mycket bra/bra Dåligt/mycket dåligt 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 58 67.2 32.8 
   Socialtjänst n = 28 32.1 67.9 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen n = 16  62.5 37.5 
   Habilitering n = 20 60.0 40.0 
   BUP n = 34 44.1 55.9 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst n = 22 45.5 54.5 
   Barn- och familjehälsan  n = 14 92.9 11.1 
   Ungdomsmottagningen  93.3 11.1 
   Habilitering n = 21 61.9 38.1 
   BUP n = 26 57.7 42.3 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  91.7 18.7 
   Socialtjänst  66.7 33.3 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering  75.0 25.0 
   BUP för lågt n 66.7 33.3 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket bra och 

bra samt dåligt och mycket dåligt har slagits samman. 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 13. Fråga: Hur mycket har nedanstående verksamheter bidragit till att öka din kunskap 

om barn och ungas psykiska hälsa/ohälsa? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 60 38.3 61.7 
   Socialtjänst n = 28 32.1 67.9 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen n = 22 13.6 86.4 
   Habilitering n = 28 25.0 75.0 
   BUP n = 42 16.7 83.3 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst n = 22 45.5 54.5 
   Barn- och familjehälsan   11.1 86.7 
   Ungdomsmottagningen n = 14 42.9 57.1 
   Habilitering n = 21 19.0 81.0 
   BUP n = 26 34.6 65.4 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  84.6 18.7 
   Socialtjänst  66.7 33.3 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering n = 14 42.9 57.1 
   BUP n = 13 46.2 53.8 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 14. Fråga: Hur mycket har nedanstående verksamheter bidragit till att du ska känna 

dig säker på din förmåga att arbeta med barn/ungdomar/familjer som har problem med 

psykisk ohälsa? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen 

mycket och ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 59 37.3 62.7 
   Socialtjänst n = 28 32.1 67.9 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen n = 22 13.6 86.4 
   Habilitering n = 28 17.9 75.0 
   BUP n = 40 15.0 82.1 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst n = 22 45.5 54.5 
   Barn- och familjehälsan   11.1 87.5 
   Ungdomsmottagningen n = 14 42.9 57.1 
   Habilitering n = 22 11.1 90.9 
   BUP n = 26 19.2 80.8 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  84.6 18.7 
   Socialtjänst  66.7 33.3 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering n = 14 57.1 42.9 
   BUP n = 14 42.9 57.1 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

Tabell 15. Fråga: I vilken utsträckning har servicen du får från nedanstående verksamheter 

förbättrats under det senaste året? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Skola (lärare): n = 60   
   Elevhälsan  n = 55 16.4 83.6 
   Socialtjänst  5.0 96.6 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n  - - 
   Ungdomsmottagningen n = 16 0.0 100.0 
   Habilitering n = 24 0.0 100.0 
   BUP  5.0 97.4 
Elevhälsa: n = 27   
   Socialtjänst n = 20 20.0 80.0 
   Barn- och familjehälsan  n = 14 35.7 64.3 
   Ungdomsmottagningen n = 14 21.4 78.6 
   Habilitering n = 21 14.3 85.7 
   BUP n = 25 16.0 84.0 
Enhetsch n = 16   
   Elevhälsan  18.7 84.6 
   Socialtjänst  66.7 33.3 
   Barn- och familjehälsan  för lågt n - - 
   Ungdomsmottagningen för lågt n - - 
   Habilitering  18.7 92.9 
   BUP n = 14 42.9 57.1 

Not: Om färre än tre personer svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 

(fet stil). 
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Östersund 
 

Tabell 1. Östersund. Andelen som svarat att de har mycket god eller ganska god kunskap 

kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på fyra verksamheter. 

 Förskola 

n = 66 

Skola 

n = 99 

Elevhälsa 

n = 16 

Föräldra- och 
barnhälsa 

n = 25 
Hur god kunskap skulle du säga att du har i 
fråga om att upptäcka psykisk ohälsa hos 
barn/ungdomar? 

77.6 70.7 81.2 56.0 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i 
fråga om att avgöra om barn eller ungdomar 
behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 

75.8 
 

59.6 81.2 56.0 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i 
fråga om att avgöra om du bör diskutera eller 
hänvisa barn/ungdomar som har problem med 
psykisk ohälsa vidare? 

79.1 
 

77.6 81.2 72.0 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i 
fråga om att hjälpa och stödja barn/ungdomar 
och familjer att hantera svårigheter och 
problem i sitt beteende? 

 
50.7 

 
42.4 

 
81.2 

 
48.0 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i 
fråga om att hänvisa barn/ungdomar eller 
familjer till rätt instans för stöd? 

70.1 
 

63.3 81.2 88.0 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i 
fråga om vilka rutiner som gäller när du tycker 
att barn och ungdomar behöver hjälp? 

61.2 68.4 81.2 72.0 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i 
fråga om att arbeta med barns eller 
ungdomars familjer/nätverk för att hjälpa dem 
med barns och ungdomars psykiska ohälsa? 

 
37.9 

 

 
32.0 

 
81.2 

 
50.0 

Hur god kunskap skulle du säga att du har i 
fråga om att ge rådgivning åt barn/ungdomar 
och familjer? 

47.8 
 

31.6 75.0 62.5 

Not. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket god till inte alls god. Här har 

svarsalternativen mycket god och ganska god slagits samman. 
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Tabell 2. Östersund. Andelen som svarat att de känner sig mycket säkra eller ganska säkra 

kunskap kring det som efterfrågas i respektive fråga fördelat på fyra verksamheter. 

 Förskola 

n = 66 

Skola 

n = 99 

Elevhälsa 

n = 16 

Föräldra- och 
barnhälsa 

n = 25 
Hur säker känner du dig på att i mötet med 
barn och ungdomar upptäcka om ett barn/en 
ungdom har problem med psykisk ohälsa? 

79.1 
 

63.6 75.0 48.0 

Hur säker känner du dig på att i mötet med 
barn och ungdomar avgöra om ett barn/en 
ungdom behöver hjälp på grund av psykisk 
ohälsa? 

72.7 
 

64.6 75.0 44.0 

Hur säker känner du dig på att avgöra om du 
bör diskutera eller hänvisa ett barn/en ungdom 
som har problem med psykisk ohälsa vidare? 

 
80.0 

 

 
80.6 

 
81.2 

 
79.2 

Hur säker känner du dig på att i praktiken 
hjälpa och stödja ett barn/en ungdom och 
dess familj att hantera svårigheter och 
problem i sitt beteende? 

 
46.3 

 
42.9 

 
68.8 

 
48.0 

Hur säker känner du dig på att hänvisa ett 
barn/en ungdom/en familj till rätt instans för 
stöd om det är aktuellt? 

67.2 
 

63.6 81.2 80.0 

Hur säker känner du dig på att använda de 
rutiner som gäller när du tycker att ett barn/en 
ungdom behöver hjälp? 

60.6 70.1 75.0 64.0 

Hur säker känner du dig på att i praktiken 
arbeta med ett barns/en ungdoms familj eller 
nätverk för att hjälpa dem med barnets 
psykiska ohälsa? 

38.8 
 

37.0 68.8 50.0 

Hur säker känner du dig på att ge rådgivning 
åt ett barn/en ungdom och hans eller hennes 
familj? 

47.0 
 

34.0 75.0 58.3 

Not. För information om vilka verksamheter som ingår i kategorin Vård och Socialtjänst se 

Bilaga 1, Tabell 2. Svaren angavs på en 4-gradig skala från mycket säker till inte alls säker. 

Här har svarsalternativen mycket säker och ganska säker slagits samman. 
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Tabell 3. Fråga: Hur ofta hänvisar/aktualiserar/remitterar du barn/familjer till (namn på 

verksamhet): 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket ofta och 

ofta har slagits samman. 

 Mycket 
ofta/ofta 

Ibland/sällan Aldrig 

Skola: n = 99    
   Elevhälsan  n = 92 33.7 63.1 3.3 
   BUP n = 83 6.0 81.9 12.0 
   Habilitering  n = 79  7.6 74.6 17.7 
   Föräldra- och barnhälsan n = 63 3.3 57.1 39.7 
   Socialtjänsten n = 82 10.9 74.4 14.6 
Förskola: n = 66    
   Elevhälsan  n = 47 4.5 80.9 12.8 
   BUP n = 55 4.5 69.1 29.1 
   Habilitering  n = 53  5.7 69.8 24.5 
   Föräldra- och barnhälsan n = 60 13.3 75.0 11.7 
   Socialtjänsten n = 59 4.5 79.6 15.3 
Elevhälsa n = 16    
   BUP n = 14 18.7 85.7 0.0 
   Habilitering  n = 14  0.0 92.8 18.7 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - - 
   Socialtjänsten n = 14 18.7 71.4 18.7 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 21.4 64.3 18.7 
   Elevhälsan  för lågt n - - - 
   BUP n = 21 0.0 95.3 12.0 
   Habilitering  n = 21  23.8 61.9 14.3 
   Socialtjänsten n = 25 16.0 80.0 12.0 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 4. Fråga: Hur lätt tycker du det vanligtvis är att komma i kontakt med följande 

verksamheter när du vill diskutera eller hänvisa/aktualisera/remittera någon?  

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket lätt och 

lätt samt svårt och mycket svårt har slagits samman. 
 

 Mycket lätt/lätt Svårt/mycket svårt 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 93 92.9 7.1 
   BUP n = 69 65.2 34.8 
   Habilitering  n = 64 60.9 39.1 
   Föräldra- och barnhälsan n = 23 69.6 30.4 
   Socialtjänsten n = 67 50.7 49.3 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 45 100.0 0.0 
   BUP n = 23 65.2 34.8 
   Habilitering  n = 37 89.2 10.8 
   Föräldra- och barnhälsan n = 39 89.8 10.2 
   Socialtjänsten n = 38 71.0 29.0 
Elevhälsa n = 16   
   BUP n = 15 86.6 18.7 
   Habilitering  n = 16 75.0 25.0 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n 73.3 26.7 
Föräldra- och barnhälsan n = 25   
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP n = 18 77.8 22.2 
   Habilitering  n = 18 94.4 12.0 
   Socialtjänsten n = 24 70.8 29.2 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 5. Fråga: Hur nöjd är du med den initiala information du får kring de som du 

hänvisat/aktualiserat/remitterat till följande verksamheter? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 91 89.0 11.0 
   BUP n = 59 69.5 30.5 
   Habilitering  n = 62 72.6 27.4 
   Föräldra- och barnhälsan n = 21 90.5 3.0 
   Socialtjänsten n = 62 64.5 35.5 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 42 95.2 4.5 
   BUP n = 20 75.0 25.0 
   Habilitering  n = 32 84.4 15.6 
   Föräldra- och barnhälsan n = 36 88.9 11.1 
   Socialtjänsten n = 28 85.7 14.3 
Elevhälsa n = 16   
   BUP för lågt n  - - 
   Habilitering  för lågt n - - 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n - - 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - - 
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP för lågt n - - 
   Habilitering  n = 14 100.0 0.0 
   Socialtjänsten n = 19 52.6 47.4 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 6. Fråga: Hur nöjd är du med hänvisnings-/aktualiserings-/remissförfarandet till (namn 

på verksamhet). Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen 

mycket nöjd och nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 89 80.9 19.1 
   BUP n = 55 63.6 36.4 
   Habilitering  n = 50 64.0 36.0 
   Föräldra- och barnhälsan n = 16 75.0 25.0 
   Socialtjänsten n = 60 56.7 43.3 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 39 97.5 4.5 
   BUP n = 20 70.0 30.0 
   Habilitering  n = 32 81.3 18.7 
   Föräldra- och barnhälsan n = 36 86.1 13.9 
   Socialtjänsten n = 37 67.6 32.4 
Elevhälsa n = 16   
   BUP n = 14  100.0 0.0 
   Habilitering  för lågt n - - 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n - - 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - - 
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP n = 14 92.8 12.0 
   Habilitering  n = 15 100.0 0.0 
   Socialtjänsten n = 22 63.6 36.4 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 7. Fråga: Hur nöjd är du vanligtvis med väntetiden när du 

hänvisar/aktualiserar/remitterar någon till: (namn på verksamhet) 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket nöjd och 

nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 89 67.4 32.6 
   BUP n = 61 39.3 60.7 
   Habilitering  n = 55 34.5 65.5 
   Föräldra- och barnhälsan n = 16 65.2 34.5 
   Socialtjänsten n = 59 32.2 67.8 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 40 90.0 10.0 
   BUP n = 22 36.4 63.6 
   Habilitering  n = 34 61.8 38.2 
   Föräldra- och barnhälsan n = 36 69.5 30.5 
   Socialtjänsten n = 36 58.4 41.6 
Elevhälsa n = 16   
   BUP n = 14  85.7 18.7 
   Habilitering  för lågt n - - 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n - - 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - - 
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP n = 14 85.7 12.0 
   Habilitering  n = 15 73.3  
   Socialtjänsten n = 20 65.0 35.0 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 8. Fråga: Hur användbar är den fortlöpande återkoppling du får kring de du 

hänvisat/aktualiserat/remitterat till (namn på verksamhet). Andelen svaranden som angett 

respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket användbar och ganska användbar samt 

inte särskilt användbar och inte alls användbar har slagits samman. 
 

 Mycket 
användbar/ganska 

användbar 

Inte särskilt 
användbar/inte 
alls användbar 

 

Skola: n = 99    
   Elevhälsan  n = 71 90.2 9.8  
   BUP n = 51 80.4 19.6  
   Habilitering  n = 51 80.4 19.6  
   Föräldra- och barnhälsan n = 17 76.5 23.5  
   Socialtjänsten n = 42 59.5 40.5  
Förskola: n = 66    
   Elevhälsan  n = 28 96.5 4.5  
   BUP n = 18 66.7 33.3  
   Habilitering  n = 26 80.8 19.2  
   Föräldra- och barnhälsan n = 27 81.5 18.5  
   Socialtjänsten n = 22 50.0 50.0  
Elevhälsa n = 16    
   BUP för lågt n - -  
   Habilitering  för lågt n - -  
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - -  
   Socialtjänsten för lågt n - -  
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - -  
   Elevhälsan  för lågt n - -  
   BUP för lågt n - -  
   Habilitering  n = 15 73.3 26.7  
   Socialtjänsten för lågt n - -  

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

  



72 

 

 

Tabell 9. Fråga: Hur stor hjälp får du av nedanstående verksamheter för att du själv i 

vardagsarbetet i din verksamhet ska klara av att hantera barn/unga/familjer som har problem 

med psykisk ohälsa? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. 

Svarsalternativen stor hjälp och ganska stor hjälp samt inte särskilt stor hjälp och ingen hjälp 

alls har slagits samman. 

 Stor hjälp/ganska stor 
hjälp 

Inte särskilt stor 
hjälp/ingen hjälp alls 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 94 71.3 28.7 
   BUP n = 72 40.2 59.8 
   Habilitering  n = 66 45.5 54.5 
   Föräldra- och barnhälsan n = 17 76.5 23.5 
   Socialtjänsten n = 67 25.4 74.6 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 42 80.9 19.1 
   BUP n = 33 30.3 69.7 
   Habilitering  n = 42 59.6 40.4 
   Föräldra- och barnhälsan n = 27 81.5 18.5 
   Socialtjänsten n = 42 26.2 73.8 
Elevhälsa n = 16   
   BUP n = 14 57.1 42.9 
   Habilitering  n = 14 - - 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n - - 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - - 
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP n = 18 27.8 72.2 
   Habilitering  n = 18 44.5 55.5 
   Socialtjänsten n = 22 27.3 72.7 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 10. Fråga: På det hela taget, hur nöjd är du med hur nedanstående verksamheter 

fungerar? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket 

nöjd och nöjd samt missnöjd och mycket missnöjd har slagits samman. 

 Mycket nöjd/nöjd missnöjd/mycket 
missnöjd 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 92 82.6 17.4 
   BUP n = 65 56.9 43.1 
   Habilitering  n = 64 59.3 40.7 
   Föräldra- och barnhälsan n = 22 68.2 31.8 
   Socialtjänsten n = 63 44.4 55.6 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 41 92.6 7.4 
   BUP n = 25 56.0 44.0 
   Habilitering  n = 38 71.1 28.9 
   Föräldra- och barnhälsan n = 42 85.7 14.3 
   Socialtjänsten n = 37 45.9 54.1 
Elevhälsa n = 16   
   BUP n = 15 73.3 26.7 
   Habilitering  för lågt n - - 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n - - 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - - 
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP n = 20 80.0 20.0 
   Habilitering  n = 19 94.7 12.0 
   Socialtjänsten n = 25 44.0 56.0 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 11. Fråga: Hur bra tycker du stödet du får från nedanstående verksamheter är? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket bra och 

bra samt dåligt och mycket dåligt har slagits samman. 

 Mycket bra/bra Dåligt/mycket dåligt 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 93 89.3 10.7 
   BUP n = 65 58.4 41.6 
   Habilitering  n = 63 61.9 38.1 
   Föräldra- och barnhälsan n = 18 72.3 27.7 
   Socialtjänsten n = 60 40.0 60.0 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 41 95.1 4.5 
   BUP n = 25 68.0 32.0 
   Habilitering  n = 37 83.8 16.2 
   Föräldra- och barnhälsan n = 39 84.7 15.3 
   Socialtjänsten n = 38 44.7 55.3 
Elevhälsa n = 16   
   BUP n = 13 76.9 18.7 
   Habilitering  n = 14 85.7 18.7 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n - - 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - - 
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP n = 18 77.8 22.2 
   Habilitering  n = 19 94.7 12.0 
   Socialtjänsten n = 22 40.9 59.1 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

Tabell 12. Fråga: Hur väl tycker du att nedanstående verksamheter uppfyller de behov som de 

barn och unga som du träffar har? 

 Mycket bra/bra Dåligt/mycket dåligt 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 93 78.5 21.5 
   BUP n = 66 69.7 30.3 
   Habilitering  n = 61 68.8 31.2 
   Föräldra- och barnhälsan n = 18 66.7 33.3 
   Socialtjänsten n = 63 44.5 55.5 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 39 94.9 4.5 
   BUP n = 22 72.7 27.3 
   Habilitering  n = 37 85.7 14.3 
   Föräldra- och barnhälsan n = 39 84.7 15.3 
   Socialtjänsten n = 35 48.6 51.4 
Elevhälsa n = 16   
   BUP n = 15 80.0 18.7 
   Habilitering  n = 14 85.7 18.7 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n - - 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - - 
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP n = 18 83.3 12.0 
   Habilitering  n = 19 100.0 0.0 
   Socialtjänsten n = 22 50.0 50.0 
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Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket bra och 

bra samt dåligt och mycket dåligt har slagits samman. 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 

 

 

Tabell 13. Fråga: Hur mycket har nedanstående verksamheter bidragit till att öka din kunskap 

om barn och ungas psykiska hälsa/ohälsa? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 97 50.5 49.5 
   BUP n = 79 31.6 68.4 
   Habilitering  n = 76 36.9 63.1 
   Föräldra- och barnhälsan n = 35 11.4 88.6 
   Socialtjänsten n = 74 48.7 51.3 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 44 63.7 36.3 
   BUP n = 33 24.2 75.8 
   Habilitering  n = 43 55.8 44.2 
   Föräldra- och barnhälsan n = 46 43.5 56.5 
   Socialtjänsten n = 39 61.5 38.5 
Elevhälsa n = 16   
   BUP n = 15 40.0 60.0 
   Habilitering  n = 14 28.6 71.4 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n - - 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - - 
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP n = 20 12.0 85.0 
   Habilitering  n = 20 40.0 60.0 
   Socialtjänsten n = 22 45.4 54.6 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 14. Fråga: Hur mycket har nedanstående verksamheter bidragit till att du ska känna 

dig säker på din förmåga att arbeta med barn/ungdomar/familjer som har problem med 

psykisk ohälsa? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen 

mycket och ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 92 46.7 53.3 
   BUP n = 76 26.3 73.7 
   Habilitering  n = 75 29.3 70.7 
   Föräldra- och barnhälsan n = 28 26.4 73.6 
   Socialtjänsten n = 73 12.4 51.3 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 43 55.8 44.2 
   BUP n = 33 24.2 75.8 
   Habilitering  n = 43 41.9 58.1 
   Föräldra- och barnhälsan n = 46 43.5 56.5 
   Socialtjänsten n = 40 12.5 87.5 
Elevhälsa n = 16   
   BUP n = 15 40.0 60.0 
   Habilitering  n = 14 50.0 50.0 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n - - 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - - 
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP n = 21 23.8 76.2 
   Habilitering  n = 20 40.0 60.0 
   Socialtjänsten n = 22 12.0 90.9 

Not: Om en, två eller tre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 

stil). 
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Tabell 15. Fråga: I vilken utsträckning har servicen du får från nedanstående verksamheter 

förbättrats under det senaste året? 

Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ. Svarsalternativen mycket och 

ganska mycket samt inte särskilt mycket och inte alls har slagits samman. 

 Mycket/ganska mycket Inte särskilt mycket/inte 
alls 

Skola: n = 99   
   Elevhälsan  n = 88 27.3 72.7 
   BUP n = 71 12.6 87.4 
   Habilitering  n = 67 9.0 91.0 
   Föräldra- och barnhälsan n = 24 3.0 91.7 
   Socialtjänsten n = 63 9.5 90.5 
Förskola: n = 66   
   Elevhälsan  n = 41 41.5 58.5 
   BUP n = 26 4.5 92.3 
   Habilitering  n = 35 31.4 68.6 
   Föräldra- och barnhälsan n = 40 22.5 77.5 
   Socialtjänsten n = 37 13.5 86.5 
Elevhälsa n = 16   
   BUP n = 15 33.3 66.7 
   Habilitering  n = 15 18.7 93.4 
   Föräldra- och barnhälsan för lågt n  - - 
   Socialtjänsten för lågt n - - 
Föräldra- och barnhälsan n = 25 - - 
   Elevhälsan  för lågt n - - 
   BUP n = 18 12.0 94.5 
   Habilitering  n = 19 0.0 100.0 
   Socialtjänsten n = 21 12.0 90.5 

Not: Om färre än tre personer svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 

(fet stil). 

 


