
Väntekollen

Information till 
föräldrar/barn/ungdom 



I Väntekollen ber vi dig att svara på några 
frågor. Vi gör det här för att barn och unga 

som mår dåligt inte ska behöva vänta så 
länge på att få hjälp. 

Väntekollen

Väntekollen

Väntekollen handlar om
 

      •   I fall du tycker att det tar lång tid att få hjälp

      •   Hur många olika hjälpställen och kontakter du haft innan du 
träffat en person som kan hjälpa dig

      •   Om du fått information och stöd när du (och din familj) letat 
efter rätt person och hjälp

Väntekollen testas nu för första gången på några hjälpställen runt 
om i landet. Testet pågår under november månad 2015.   
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Det du tycker hjälper oss att göra hjälpen bättre!

För vem? 
Frågorna är för alla som kommer hit till hjälpstället, både de som är 
här första gången och de som varit här flera gånger. Om du vill får 
du gärna ta en förälder eller någon annan till hjälp när du svarar på 
frågorna.

När? 
Du svarar på frågorna efter att du har varit på ditt besök. 

Hur? 
Du fyller i enkätsvaren efter ditt besök på hjälpstället. Du ska bara 
fylla i enkäten en gång. Den person du träffat på hjälpstället ska 
ha gett dig ett kort med en fyrsiffrig kod på baksidan. Koden visar 
vilket hjälpställe det handlar om och du fyller i det i enkäten när det 
kommer upp en ruta där det står ”pinkod”. 

Du kan antingen svara på enkätens frågor på den surfplatta som 
finns på hjälpstället du besöker eller så kan du fylla i den senare från 
en dator, mobil eller surfplatta. För att börja fylla i klickar du  här 
så kommer enkäten fram. Det tar ungefär 5 minuter. Om du vill får 
du gärna ta en förälder eller någon annan till hjälp när du svarar på 
frågorna. Det är dina egna svar vi vill ha, men en vuxen kan hjälpa 
dig att förklara frågorna. 

Anonym
Du är anonym när du svarar på frågorna, så ingen vet vem du är eller 
vad du svarat.

De som jobbar på hjälpställena får veta resultaten men de får inte 
veta vilket barn som har svarat vad.  

Frivilligt 

Du väljer själv om du vill svara på frågorna eller inte.

http://vantekollen.se


Förklaring av frågorna 
      •     Frågorna handlar om hur länge du fått vänta på hjälp för de 

problem du är här för.

      •     Det kan vara svårt att veta exakt när dina problem började 
men försök markera så gott du kan. Det kan vara en hjälp att 
tänka vilken årstid det var eller vilken klass du gick i.

Fråga 1. 

Välj ungefärlig månad och år när du började leta efter hjälp.
Går det att koppla upplevelsen till en händelse? Vilken årstid var 
det? Var det före eller efter sommar-/jullovet? Vilken klass gick du i?

Fråga 2.

Den första hjälppersonen jag fick kontakt med kunde hjälpa 
mig med mina problem.
Med hjälpperson menar vi en vuxen person som arbetar med barn 
och unga, till exempel en lärare, en skolkurator, någon som jobbar 
på en mottagning eller inom sjukvården. 

Fråga 3. 

Välj ungefärlig månad och år när du tycker att du fick hjälp 
med dina problem.
Går det att koppla upplevelsen till en händelse? Vilken årstid var 
det? Var det före eller efter sommar-/jullovet? Vilken klass gick du i?
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Fråga 4. 

Markera hur många hjälppersoner du haft kontakt med kring 
dina problem innan du hamnade på det här hjälpstället. 
Med hjälpperson menar vi en vuxen person som arbetar med barn 
och unga, till exempel en lärare, en skolkurator, någon som jobbar 
på en mottagning eller inom sjukvården.  

Fråga 5. 

De hjälppersoner som jag har träffat har gett mig bra 
information så att jag kan hitta rätt hjälp.
Här väljer du det svarsalternativ som stämmer bäst överens med hur 
du känner. Med hjälpperson menar vi en vuxen person som arbetar 
med barn och unga, till exempel en lärare, en skolkurator, någon 
som jobbar på en mottagning eller inom sjukvården.  

Fråga 6. 

Jag tycker att jag fick hjälp med mina problem tillräckligt 
snabbt.
Här väljer du det svarsalternativ som stämmer bäst överens med hur 
du känner.

Fråga 7. 

Jag svarade på frågorna. 
Markera om du svarade på frågorna själv, med en förälder eller med 
någon annan. 
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Kontaktpersoner på SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting) 

Rebecca Hedenstedt
rebecca.hedenstedt@skl.se 
08-452 71 17

Mari Littmarck
mari.littmarck@skl.se 
0708-96 40 39

Mer information
Vi som gör Väntekollen ingår i projektet Uppdrag Psykisk 
Hälsa som finns på SKL, Sveriges Kommuner och 
Landsting. Om du vill ha mer information eller har frågor 
om Väntekollen får du gärna gå in på vår hemsida 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vantekollen 

eller höra av dig till oss. Här nedanför finns våra 
kontaktuppgifter. 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vantekollen





