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Systematiskt förbättringsarbete 

Case Kronoberg 

 

Bakgrund 

Under hösten 2014 genomfördes en PRIO-dialog i Kronoberg. Vid dialogen deltog 

representanter för socialdepartementet, SKL, Socialstyrelsen samt NSPH. Från länet 

deltog förtroendevalda, ledare och strateger från bl.a. psykiatri, skola och socialtjänst 

samt patienter, brukare och anhöriga. Syftet med dialogen var att diskutera länets 

utmaningar avseende psykisk hälsa. Fokus var att analysera och diskutera resultatet av 

de insatser som ges till personer med psykisk ohälsa. Vid dialogen redovisades data 

över landstingets och kommunernas resultat när det gäller behovsinventeringar, 

läkemedelsanvändning, vårdtillfällen, slutenvård, boende, försörjningsstöd och 

skolresultat för olika grupper. 

 

Beslutsprocessen  

Under dialogen i Kronoberg lyftes frågan om ett kommande samarbete mellan region 

Kronbergs barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet och SKL. SKL eftersökte 

verksamheter som aktivt kunde arbeta med förbättringar för att kunna sprida som goda 

exempel. BUP Kronoberg hade under en längre period haft svårigheter med bland 

annat långa vårdköer, chefsbyten och förlust av medarbetare men precis tillsatt en 

tillförordnad verksamhetschef i Ann Lund och var intresserade att få stöd i och 

påbörja ett utvecklings- och kvalitetsarbete. Ann Lund och Ing Marie Wieselgren, 

SKL:s samordnare för psykisk hälsa, startade diskussionen om ett kommande 

samarbete. 

I januari tecknades en samarbetsöverenskommelse mellan SKL och BUP Kronoberg 

som undertecknades av centrumchef för barn- och kvinnocentrum Annika Hull Laine 

samt Ing-Marie Wieselgren. I överenskommelsen angavs att  



2 

 

 SKL kommer att genomföra en fördjupad kompetensinventering på kliniken 

 SKL kommer att vara behjälplig med arbetet rörande vårdinnehåll baserat på 

- aktuell forskning 

- nationella riktlinjer 

- lokala och regionala förutsättningar 

 SKL kommer att tillsammans med BUP-kliniken ta fram en tydlig modell för 

långsiktigt förbättringsarbete 

 BUP kommer att delta genom att medarbetare avsätter tid för 

utvecklingsarbetet 

 BUP kommer att medverka i att sprida förbättringsresultaten nationellt 

 

 

Arbetet inleddes vid ett ledningsgruppsmöte där Ing- Marie Wieselgren deltog. Hela 

processen var tidigare förankrad i den politiska ledningen vilket gjorde att 

förändringsarbetet hade legitimitet i organisationen. 

 

Processen i det praktiska arbetet 

Under januari bad Ann Lund att medarbetarna på BUP skulle svara på fyra frågor, där 

Ann ville veta vilken kompetens som efterfrågades bland medarbetarna, vad 

medarbetarna såg som angelägna området att utveckla samt vilken kompetens som 

behöver förstärkas.  

SKLs arbete inleddes med att samtlig personal intervjuades under februari månad. 

Intervjuerna byggde på en pyramid där frågorna handlade om vilka kompetenser som 

behövs på BUP på samtliga nivåer. Medarbetarna fick även frågor om vilka 

kompetenser och metoder som saknas på kliniken och vilka utbildningsbehov som 

finns.  

Vid ett tillfällen deltog Ing-Marie W med Ann L i länets ledningsgrupp för att 

diskutera samverkan mellan skolan och BUP. Arbetet i den länsgemensamma 

temagruppen barn och unga har fortsatt under året och Ann deltar från BUP.   

Resultatet från enkäterna samt intervjuerna utgjorde grund för de områden som kom 

att bli fokus i de kommande förbättringsprocesserna. Under en klinikdag i mars 

presenterades SKLs resultat av Ing-Marie samt att Ann presenterade ledningsgruppens 

analys av enkäterna. Dessutom redovisades de områden som var aktuella för fortsatt 

förbättringsarbete. Sammantaget blev tio områden identifierade som viktiga att arbeta 

med: heldygnsvård, jour/beredskap, hembaserade insatser, farmakabehandling, 

utredningar, vårdprogram för ätstörning, riktlinjer för ångest, suicidprevention, 

administrativt stöd, depression samt utveckla arbetet med BCFPI.  

Till samtliga områden utsågs en processledare. Varje processledare fick en 

uppdragsbeskrivning av verksamhetschefen. Alla grupper skulle redovisa 
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progressionen av arbetet före sommarn. Det gick en uppmaning till samtliga 

medarbetare att anmäla sitt intresse för vilken av grupperna man ville delta i.                    

SKL erbjöd stöd i både i processarbetet och med informations och 

kunskapsinhämtning, omvärldsspaning och annat som kom upp under arbetets gång. 

Grupperna påbörjade sitt arbete, två timmar/vecka fick avsättas. Medarbetare på SKL 

bistod med underlag och det stöd som efterfrågades från grupperna. För att ytterligare 

stärka upp arbetet för BUP erbjöds Ann stöd i sin chefsroll. Agneta Åhlund från SKL 

träffade Ann vid ett första inledande samtal runt behovet av stöd i april. Detta är ett 

parallellt arbete som löpt under projekttiden. 

Vid kliniken har BCFPI (Brief Child Family Phone Interview) använts. För att 

ytterligare stärka upp arbetet med BCFPI arrangerade SKL ett webbsänt 

kunskapsutbyte kring hur BCFPI används i olika delar av Sverige och kapaciteten med 

intervjumetoden.  

Då en ambition med förändringsarbetet är att förstärka barnperspektivet gavs alla 

gruppledare möjlighet att diskutera metoder och arbetssätt för förstärkt delaktighet och 

ökat inflytande för barnen och familjerna med Mårten Jansson från Nationell samling 

för psykisk hälsa,NSPH. Man beslutade att den grupp som arbetar med förbättrad vård 

vid ätstörning skulle prova fokusgrupper med personer som fått behandling, för att på 

så sätt få mer kunskap om hur verksamheten fungerat. Fokusgruppen kom inte att 

genomföras under 2015, utan flyttades på framtiden.  

Runt barn- och ungdomspsykiatrin finns många aktörer som påverkar och påverkas av 

verksamheten på BUP. Som exempel kan nämnas första linjemottagningen, skolan, 

vuxenpsykiatri, habiliteringen och socialtjänsten. I maj arrangerades därför ett lunch -

till lunchmöte med representanter för region Kronoberg och de omgivande 

kommunerna. Vid mötet deltog Ing-Marie Wieselgren, Agneta Åhlund samt Maria 

Nyström Agback från SKL. Syftet med mötet var att följa upp de frågor som väckts 

vid mötet i länsgemensamma ledningsgruppsmötet och att se om det gick att finna 

gemensamma lösningar kring placering av barn. Kostnaden för placeringar 

uppfattades av alla som orimligt hög och där fanns en vilja att undersöka om man 

kunde finna gemensamma lösningar på hemmaplan.  

En arbetsgrupp utsågs och gruppen skulle komma med ett förslag efter sommaren. Vid 

mötet diskuterades även andra gemensamma utmaningar och möjligheter till 

gemensamma lösningar. Samtalet fokuserades kring frågor som – Hur tänker 

kommunerna kring de barn och unga från den egna kommunen som är placerade? – 

Hur kan vi bäst möta deras behov? – Hur skulle mötesdeltagarna vilja göra? – Hur kan 

kommuner och hälso- och sjukvård stödja varandra? SKL presenterade statistik och 

kommundata och tillsammans såg man ett behov av att ”äga kunskap om” sin egen 

verksamhets statistik. SKL ordnade därefter ett möte den 23 juni, enligt 

överenskommelse från majmötet, då representanter från kommunerna och Region 

Kronoberg enades om vilka siffror rörande främst kostnader för placerade barn och 
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unga som skulle utgöra underlag för det fortsatta arbetet. SKL deltog också vid 

arbetsgruppens möte den 22-23 september. Arbetsgruppens förslag på länsgemensamt 

team och länsgemensamt HVB behandladse av en regional styrgrupp den 4 december 

och arbetsgruppen kommer att fortsätta jobba med frågan under 2016. 

Utvecklingsarbetet fortskred på BUP; de olika förbättringsområden som grupperna 

arbetade med under våren redovisades vid en klinikdag i juni. Samtliga grupper 

presenterade hur långt de kommit i sitt arbete och vad de behövde fortsätta arbeta 

med. Vid klinikdagen beskrev Agneta Åhlund och Marit Grönberg Eskel exempel på 

hur andra BUP-verksamheter har arbetat med att utveckla vårdinnehåll och hur ett 

förbättringsarbete kan genomföras.  

Samtliga grupper hade vid klinikmötet 2 juni påbörjat arbetet i enlighet med 

uppdraget.  Det arbete som kommit längst och som uppfattats som mycket angeläget 

var arbetet med en ny utredningsrutin som gäller för samtliga utredningar som görs på 

BUP.  

Ett bra förändringsarbete kräver utöver goda målsättningar även kunskap om 

implementering. Vid två tillfällen har SKL deltagit i träffar då just 

förbättringskunskap varit i fokus, både teoretiskt och praktiskt.  

Under hösten sjösattes den nya utredningsrutinen och arbetet utvärderas fortlöpande. 

Arbetet fortsatte i samtliga grupper med varierad framgång. Vissa grupper har avslutat 

sitt arbete och påbörjat implementering, vissa grupper har av olika anledningar inte 

kommit särskilt långt. Nya grupper har utsetts och arbetet med systematiska 

förbättringar är nu en etablerad arbetsform på kliniken.  

En effekt av det gemensamma arbetet har varit att ledningen på BUP identifierat att 

man behöver se över sin organisation och vilka enheter som gör vad. Under hösten har 

en medarbetarundersökning genomförts på kliniken.  En slutsats man har dragit i 

ledningsgruppen är att det är bättre arbetsmiljöklimat men att det är en skev fördelning 

av arbetsbelastning. Man kan även se att arbetet mot klinikens mål behöver stärkas. 

Verksamheten behöver även bli bättra på att identifiera den/de som mår allra sämst.  

Vid ett möte med ledningsgruppen i oktober arbetades det fram ett förändringsförslag 

att BUPs tre mottagningar borde utökades till fyra. Arbetet som sköts av akut och 

remissenheten skulle fördelas på samtliga mottagningar så att varje mottagning 

ansvarar för hela vårdprocessen för varje enskilt barn. Det innebär en större säkerhet 

för barnen och en bättre fördelning av arbetsbelastningen. 

 

Slutsatser och tankar framåt 

Vi kan konstatera att de målsättningar som sattes upp för årets arbete i huvudsak har 

uppfyllts.  
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En viktig erfarenhet är att förändring är möjlig. Arbetet i Kronoberg har tydligt visat 

att det går att på kort tid vända en verksamhet som inte fungerar till en verksamhet 

med systematiskt arbete för förbättring. Arbetsmiljön är en viktig aspekt, där samtliga 

medarbetare och ledningsgrupp behöver känna tillit och trygghet. Det tillsammans 

med systematik och transparens ger kontroll över arbetssituationen. Medarbetarna på 

BUP har alltid haft barnen i fokus men under året har även kommunikationen ändrats. 

Det som uttalades i början av året var mycket oro kring organisation och brister, det 

som uttalas nu är patientfokus och barnet i centrum 

Det som vi har identifierat som en viktig faktor i det systematiska förbättringsarbetet 

är behovet av att känna till mer om de barn som behöver hjälp, att identifiera sökorsak 

och vilka barn och ungdomar och familjer som fått vilken typ av insats. För att ta fram 

vårdprocesser behöver man känna till hur statistiken ser ut och lite mer om vad man 

kan förvänta sig i stora drag. Detta för att ledningen lättare ska kunna prioritera arbetet 

och kunna identifiera vilken kompetens som eventuellt saknas. Detta arbete kom igång 

lite sent i processen men är en viktig lärdom att ta med sig. Det är lätt att se att 

metodval kanske inte i alla delar följer identifierade patientbehov utan snarare de 

metoder den nuvarande personalen känner sig vana vid och har kunskap i. Det betyder 

inte att det blir fel, men tankemönstret har kommit att förändras vilket ger bättre 

möjlighet att framåt ha ett patient- och barnperspektiv. 

Under 2016 kommer Uppdrag psykisk hälsa att publicera en ny flik på webbsidan 

www.uppdragpsykiskhalsa.se där mycket av det material som tagits fram under året i 

Kronoberg ska presenteras så att det blir tillgängligt för andra BUP-kliniker.  

 

Några kommentarer från BUP 

”Det stöd som kliniken och verksamhetschef fått från SKL har varit mycket värdefullt. 

Arbetet har genomförts av medarbetare på kliniken men möjligheten att på ett enkelt 

sätt få stöd från namngivna personer på SKL har varit en livlina för många. 

Samarbetet har också säkerställt att vi följer evidens och aktuell forskning. 

Möjligheter till nya kontakter på andra kliniker har underlättats genom SKL.” 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
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”Att veta att man ska redovisa till extern aktör som har nationell koll har påverkat 

effektiviteten i arbetet.” 

”Att veta att de resultat som vi presenterar eventuellt kan användas som modell har 

varit utmanande.” 

”Att få professionell hjälp gör att man också själv skärper sig!” 

 

 

 

 


