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1. INLEDNING 

1.1. VAD ÄR BRUKARREVISION?  

Brukarinflytande innebär att den som använder en samhällsfunktion också ska ha inflytande 

över den. Citatet ”den som har skorna på fötterna vet var de skaver” beskriver begreppet 

bra. För att nå brukarinflytande behöver olika metoder tas fram och implementeras. En 

sådan metod är brukarrevision. 

 

En brukarrevision kan enligt Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och 

Schizofreniförbundet förklaras som ”en granskning av en enhet eller verksamhet som ger 

vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder och som utförs av brukare 

och/eller närstående”.  

 

En brukarrevision är alltså en granskning av en verksamhet som utförs av personer med egna 

erfarenheter av psykisk ohälsa eller som anhörig. Dessa personer kallas brukarrevisorer. 

Brukarrevisorerna kommer fram till vad som ska undersökas, skriver frågor till en 

intervjumall, utför intervjuer och tar fram en rapport. Rapporten ska sammantaget beskriva 

vad som är bra, något som är mindre bra eller dåligt och föreslå ett antal utvecklingsförslag. 

Alla som arbetar som brukarrevisorer har genomgått en utbildning i bland annat etiska frågor 

och sekretess, intervjuteknik och analys av kvalitativa data. Resultatet som framkommer när 

rapporten har färdigställts återkopplas sedan till verksamhetens ledning och personal. 

 

1.2 VARFÖR BRUKARREVISION? 

Syftet med en brukarrevision är att identifiera tillgångar, svagheter och 

utvecklingsmöjligheter i en psykiatrisk verksamhet.  Enkelt uttryckt för att förbättra kvaliteten 

i verksamheten.  

Revisorer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig har kunskap om dessa 

verksamheter. De har därmed ett unikt egenupplevt perspektiv, vilket ger förutsättningar att 

genomföra en brukarstyrd brukarrevision.  

 

1.3 FÖRDELAR MED BRUKARSTYRD BRUKARREVISION 

I en brukarstyrd brukarrevision är det brukarrevisorernas kunskaper och erfarenheter som 

ger ett nytt perspektiv när det gäller att ta fram frågor, ställa bra följdfrågor och underlätta 

ett jämställt möte. Det kan också bidra till en annan förståelse och analys av 

intervjumaterialet än om personal eller forskare skulle göra undersökningen. 

 

Brukarrevisorernas olika erfarenheter kan skapa trovärdighet i mötet med brukarna som ska 

intervjuas och underlätta samtal kring frågor som kan upplevas som känsliga eller svåra att 

prata om. 

En annan fördel med brukarrevision är att brukarrevisorer som är återhämtade kan bidra till 

återhämtning hos de intervjuade. 

 

Erfarenhet visar att brukare ger andra svar när brukarrevisorer intervjuar brukare än om 

personal ställer samma frågor. Man kan i sammanhanget konstatera att det finns ett annat 
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maktförhållande beroende på vem som ställer frågorna. En viktig aspekt av brukarrevision är 

också att den är oberoende av verksamheten, vilket ger en högre trovärdighet än 

undersökningar som görs av verksamheten själv. 

 

Eftersom brukarna garanteras anonymitet i förhållande till både kommunen och hälso- och 

sjukvården kan det upplevas lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas av 

repressalier. Svaren blir mer rättvisande och förbättringsområden kan fångas upp samtidigt 

som personal kan stärkas av den positiva feedback som lyfts fram.  

 

Sammanfattningsvis är en brukarstyrd brukarrevision en undersökning där personer med 

egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhörig, skriver frågorna, genomför intervjuerna, 

analyserar resultatet, sammanställer rapporten och återkopplar till verksamheten.  Denna 

process är ett unikt sätt att samla information och ta del av erfarenheter av en verksamhet 

som ger vård och stöd. 

1.4 UPPDRAGET OM REVISION PÅ BUP KUNGSHOLMEN.   
Delaktighet och inflytande för patienter/ brukare och anhöriga är en väg till 

kvalitetsutveckling av vård och stödinsatser. Inom ramen för den länsgemensamma 

satsningen ”Uppdrag psykisk hälsa” i Stockholms län erbjöds brukarrevisioner till BUP-

enheterna i länet. RSMH Brukarrevisioner fick i uppdrag att genomföra två revisioner under 

2019. BUP Prima Kungsholmen anmälde intresse efter det att det inte blev någon 

brukarrevision på en annan BUP enhet och beslut togs om att där genomföra en 

brukarrevision. Arbetet på börjades så smått i november 2019. 

  

Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län är en satsning där Stockholms läns kommuner och 

Region Stockholm har avsatt medel för aktiviteter inom området psykisk hälsa. En av 

aktiviteterna i handlingsplanen handlar om att öka brukardelaktighet genom att sprida 

brukarrevisioner som metod. 

 

 

1.5 METOD, MATERIAL OCH ARBETSSÄTT  

Metoden är kvalitativ med semi-strukturerade intervjuer. Denna rapport är resultatet av 

totalt 8 intervjuer med två ungdomar och åtta vårdnadshavare (en man och sju kvinnor). 

Intervjuerna genomfördes under perioden december 2019-mars 2020. Vi genomförde också 

en enkät där vi fick in fem enkätsvar.  

Brukarrevisorerna var Fredrik Gothnier, Synnöve Bergsten Schörling, Jens Strömvall och 

revisionsstöd Elisabet Kvist som genomgått brukarrevisionsutbildning. Ansvarig samordnare i 

brukarrevisionen var Fredrik Gothnier (RSMH- Riksförbundet för Social och mental Hälsa- 

Brukarrevision) 

Första steget i revisionen och som en del i vår förberedelse inför den läste vi igenom material 

om BUP Kungsholmen. Vi gjorde sedan ett besök på BUP Kungsholmen och träffade 

enhetschefschef Emma Morawski och sedan ytterligare ett besök där vi träffade personalen 

på BUP Kungsholmen. Vi delade ut informationsmaterial angående revisionen och 



4 
 

förmedlade dokument som verksamheten kunde dela ut till besökare på BUP Kungsholmen. 

Besökarna kunde sedan anmäla intresse att ställa upp på en intervju i ett förfrankerat brev 

med adress till RSMH.  Därefter formulerade vi en intervjuguide.   

Intervjumallarnas teman var:     

1. Lokaler 

2. Tillgänglighet 

3. Bemötande 

4. Utredning 

5. Vård och behandling nu 

6. Vård och framtid 

7. Delaktighet 

8. Information 

9. Avrundning 

 

Det visade sig att vara svårt att få besökare att ställa upp på intervjuer. Därför genomförde vi 

tre besök på mottagningen där vi revisorer tog kontakt med besökare och försökte få dem 

att ställa upp på en intervju. Vi hade också tagit fram en enklare enkät som vi hade med oss 

som besökare kunde fylla i om de så önskade. 

Sedan genomfördes analys och rapportskrivning.  

Arbetet med revisionen försenades väsentligt av Corona pandemin där bland annat 

samordnaren insjuknade i Corona liknande symptom.  

1.6 RAPPORTENS INNEHÅLL 
Innehållet bygger huvudsakligen på åtta intervjuer och informationen som framkom där. 

Samt de fyra enkätsvaren och en sammanställning av vad som framkom där. 

Brukarrevisorernas kommentarer och synpunkter tas med i en sammanfattning i slutet av 

varje tema. Att lägga till brukarrevisorernas kommentarer och utvecklingsförslag är en del i 

att brukarrevisionen är brukarstyrd.  

1.7 ETISKA PRINCIPER OCH TYSTNADSPLIKT 
De etiska överväganden som gjordes var; samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Att delta i intervjuer var frivilligt. Det gick att avbryta 

intervjun närsomhelst eller dra sig ur helt. Det var även fritt att efter intervjun be 

brukarrevisorerna att ta bort deras svar. Alla brukarrevisorer har skrivit under ett avtal om 

tystnadsplikt. Sekretess råder inom det aktuella revisionsteamet. Dokument och inspelade 

intervjuer förstörs efter att de analyserats och sprids inte på något sätt varken under eller 

efter sammanställandet av denna rapport. 

1.8 OM BUP KUNGSHOLMEN 
BUP Kungsholmen tar emot patienter med medel- till svår psykisk ohälsa samt deras 

föräldrar. Patienterna är från 0 år och uppåt. Eller i fosterlivet (riskerar en gravid kvinna att 

drabbas av ex anknytningsproblematik kan hon börja gå på mottagningen innan 

förlossningen).  
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De allra flesta besök sker på mottagningen och oftast både med förälder/ föräldrar och barn. 

Remiss önskas för att få komma till mottagningen. Men det är dock möjligt att göra en 

egenanmälan och efter positiv bedömning få ett/ eller flera besök.  

BUP Kungsholmen erbjuder: 

• Bedömningar 

• För ungdomar: (KBT) Beteendektivering, 

behandlingen är avsedd för att lyfta bort/komma till rätta med depressioner 

• Känsloskola (DBT-inspirerad), behandlingen är avsedd att lära ut adekvat 

känslohantering 

• Transdiagnostisk behandling UP 

• Enskilda samtal 

• Enskild KBT 

• Viss ätstörningsvård (patienter hänvisas främst till Stockholms centrum för 

ätstörningar och Mando) 

• Medicinsk behandling 

• KBT- Bas (4ggr skola om sömn, kost, rutiner, droger, skola och skärmtid aktivitet) 

• Cos, som är för föräldrar till mindre barn och avser främst att lära ut bättre 

hanteringsstrategier för barn med psykisk problematik med mera 

• Komet (på mellanvården) - programmet arbetar med barn samt föräldrar i hemmen 

• Utredningar: Mottagningen utreder alltid autism och autismspektrumtillstånd samt 

ADHD. Samt. Vissa andra diagnoser/tillstånd helt eller delvis. 

• BUP Kungsholmen erbjuder också mellanvård. De kan göra hembesök och bedöma. 

• BUP Kungsholmen arbetar också med SIP 

 

Det arbetar 35st personer på mottagningen 

Professioner: består av 2 överläkare, cirka: 6 kuratorer 2 arbetsterapeuter samt 10-

15 psykologer 

 

Vid behov av heldygnsvård finns Saxska vid SÖS, psykiatrisk barnakut. 

Bedöms patienten akut på mottagningen bedöms patienten akut igen på Saxska - sen 

på akut igen 

 

Pandas/Pans (vilket är ett akut insjuknande i en allvarlig, autoimmun sjukdom där 

immunförsvaret attackerar hjärnan och personen plötsligt drabbas av 

neuropsykiatriska symptom som tvång och tics och kan gå tillbaka i utvecklingen. 

Drabbar främst barn. Detta är något som mottagningen tar med i sin bedömning av 

patienter. 
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2. SAMMANFATTNING 
Det finns en nöjdhet med BUP Kungsholmens öppettider och telefontider. Det önskas dock 

direktnummer till behandlare. Förslag som framkommer är att det ska finnas en person som 

är kontaktperson som det går att vända sig till genom hela utrednings och behandlingsfasen. 

Det önskas att det finns en person som man vänder sig till och att denne lotsar rätt eller tar 

reda på svaret. Och det ska vara samma person genom hela processen. Vi revisorer undrar 

också om det borde finnas en telefonsvarare där det går att lämna meddelanden och bli 

uppringd.  

Vården och behandlingen på BUP Kungsholmen anses som god. Även bemötandet anses 

som mycket gott. Vi får intrycket att även om behandlingen skulle fallera så upplevs det av 

ungdomar och vårdnadshavare att personal menar väl och att de vill väl. Och det gör att 

ungdomar och vårdnadshavare oftast är nöjda ändå. En av ungdomarna är dock 

behandlingstrött och vi rekommenderar att det tas större hänsyn till biverkningar som 

resulterar i känslolöshet/ känslokyla.  

Inte många känner till sin vårdplan. Vi rekommenderar att det informeras mer om 

vårdplaner.  

Vi revisorer anser att behandlingen kan försökas göras än bättre genom att BUP 

Kungsholmen tar in synpunkter från barn och vårdnadshavare om vad som fungerar och 

vilken vård som önskas. Brukarråd, patientforum, möten med vårdnadshavare där det 

inhämtas synpunkter vore en början på en dialog som skulle kunna fungera som en form av 

utvärdering av vården, behandlingen och bemötandet. En sak som framkommer i revisionen 

och också har framkommit i en annan revision på en annan BUP- enhet är att 

vårdnadshavare efterfrågar även en annan information än vad som ges. De vill ha stöd i 

föräldrarollen. De vill veta hur de ska bete sig i konkreta situationer och de vill också ha 

information som leder till en större förståelse av barnet. En av de intervjuade ungdomarna 

menade dock att även då utredning gjorts och diagnos ställts så är hen ändå samma person 

som innan diagnosen. ”Jag är jag”. Vårdnadshavare verkar efterfråga diagnosen som ett 

hjälpmedel i högre grad än barn och ungdomar. Vi vill också att BUP uppmuntrar 

vårdnadshavare att ta hand om sig själva också så att de orkar med en eventuellt lite tyngre 

roll som vårdnadshavare.  

I lokalerna efterfrågas fler leksaker och anpassning för barn än vad som finns. Vi revisorer 

föreslår också en lekplats utanför BUP Kungsholmens lokaler. De flesta är nöjda med 

lokalerna men vi revisorer undrar om de tre våningsplanen som BUP Kungsholmen förfogar 

över kan göras om så att olika plan riktar sig till olika åldersgrupper. Och att då anpassa 

planen efter respektive åldersgrupp.  

Bemötandet upplevs som bra men vi revisorer undrar lite över det första mötet på BUP 

Kungsholmen och föreslår att det görs en informationsfolder där bland annat ungdomen kan 
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skriva ett brev som innehåller information om barnet som barnet vill att behandlare ska 

veta. Och att behandlaren svarar på brevet för att knyta en kontakt med barnet.  

Väldigt många är nöjda med utredningen av barnet. Det ges stöd och god framförhållning 

och bra förklaringar. Någon efterfrågar dock mer stöd under utredningen och efteråt. Det 

önskas bli informerad om vilka rättigheter barn och vårdnadshavare har.  

Informationen på BUP upplevs som bra men det efterfrågas av någon mer information om 

vad kommun och skola erbjuder.  

Övergången till vuxenpsykiatrin skapar en oro inför flytten. Vi förslår att en behandlare 

eventuellt kan finnas med som bollplank i ett till två år efter flytten. Denne känner ändå 

barnet bäst.  

Slutligen föreslår en ungdom att verksamheten BUP borde delas upp i BUP yngre och BUP 

äldre. Dessutom föreslås av någon att BUP Kungsholmen borde komma ut i skolorna och 

informera om BUP och psykisk ohälsa. Det tycker vi revisorer låter som ett bra förslag.  

I enkätundersökningen visas en mycket stor nöjdhet. Mest missnöje är det med hur 

lätt/svårt det är att komma i kontakt med mottagningen samt väntetiden för utredning och 

besök. 
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 3. RESULTATDEL 
 

Vi intervjuade två ungdomar i ålder 15-17 år och vi uppger inte kön på dem av 

anonymitetsskäl och på grund av att det är så få intervjuade ungdomar.  

De intervjuade vårdnadshavarna bestod av 1 man och 5 kvinnor. Totalt sex intervjuade 

vårdnadshavare. Alla  var i åldersspannet 30-45 år förutom en som var äldre.  

 

3.1 LOKALER 
UNGDOM 

Båda ungdomarna som intervjuats tycker att BUP Kungsholmens lokaler är bra. Det nämns 

att de ej är så kliniska och ”sjukhusaktiga”. Det uppges att det finns fler saker vid 

receptionen än på andra platser och att olika tidningar finns tillgängliga för den som vill läsa. 

Växterna är ett trevligt inslag och det nämns att det kanske vore trevligt med fler växter för 

personalen som är där mest.  Bra att det på läkarens rum finns pysselsaker. En intervjuad 

berättar att hen har simultanförmåga och tycker att det är bra att kunna göra någonting 

medan hen och behandlaren samtalar. Det finns en Rubriks kub, magneter, papper och 

pennor i rummet. Och små gummigubbar att klämma på. Trapphusen benämns som lite kala. 

Önskemål finns om bindor i badrummet.  

VÅRDNADSHAVARE 

BUP Kungsholmens lokaler är tre intervjuade vårdnadshavare positiva till, två är negativa och 

en intervjuad vårdnadshavare har ingen åsikt om dem. Det sägs att lokalerna är bra städade 

och att de är fantastiska- ”Lokalerna är gamla och jättefina.” 

De som är negativa menar att lokalerna ej är barnanpassade och uppger att ”eftersom de tar 

emot barn bör de ha mer fokus på  det.” 

Önskemål framkommer om fler leksaker för barn och att det borde finnas en liten hörna för 

barnen. Det önskas också fler tidningar i varje väntrum.  

INFORMANTERNAS  FÖRSLAG: 

Det är positivt att lokalerna uppfattas som så fina av så många informanter. En av 

ungdomarna sysselsätter sig med olika saker vid varje besök så det är bra att det finns 

många aktiveringsmöjligheter. Det önskas dock bindor på toaletterna vilket vi revisorer 

tycker är ett bra förslag. 

BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER 

Bra att det finns möjligheter till självaktivering. Det bör dock finnas ungefär lika mycket på 

varje plan. Vi revisorer inser att plan ett, där receptionen ligger är viktigt och att det finns 

mycket information på plan ett. Vi efterfrågar dock att det borde finnas mer information om 

vart patienter och anhöriga kan vända sig om de behöver mer stöd. Vi anser att det borde 

finnas mer information om patientföreningar på varje plan. Kanske tillgång till vatten (dunk 

med tappkran, muggar), kaffeautomat där det även borde finnas koffeinfritt kaffe. Vi 
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efterfrågar också mer information om grupper, kurser som finns på mottagningen på varje 

plan.  

Önskemål framkommer om fler leksaker för barn och att det borde finnas en liten hörna för 

barnen. Det önskas också fler tidningar i varje väntrum. Kanske borde det finnas en 

barnhörna på varje plan med lådor på hjul med underhållning för olika åldrar. Då BUP 

Kungsholmen har tre plan på mottagningen kanske det kan tänkas att plan ett görs om med 

leksaker anpassade för barn 0-9 år. Plan två har leksaker för barn 10-14 år och plan tre har 

faciliteter för barn i åldrarna 15-17 år om det inte finns leksaker för alla på varje plan. Skilj på 

leksaker för yngre och äldre. Kanske borde BUP delas in i en BUP yngre och en BUP äldre I 

framtiden och då anpassa väntrummen mer för åldersgrupperna. Är ett möjligt med en liten 

lekpark utanför för mindre barn?  

Vi revisorer anser att besöken på BUP ibland kan bli påfrestande för barn och 

vårdnadshavare. En idé är att det finns avslappningsrum för att kunna  varva ned innan/efter 

mötet. Vi anser det som positivt om alla behandlingsrum har ”aktiveringslådor” för fler 

åldersgrupper för de som behöver sysselsätta sig med något under besöken. Exempelvis 

stressbollar, papper och pennor med mera.  

För att kunna få pepp från andra patienter kan det tänkas ett ”träd” med papperslappar där 

avslutade patienters peppande kommentarer sätts upp.  

En reflektion är också att vi revisorer önskar fler bänkar ute för att sitta på.  

 

3.2 TILLGÄNGLIGHET 
UNGDOM 

En av de två intervjuade ungdomarna anser att BUP:s öppettider och telefontider är bra då 

de inte krockar med andra saker. Den andra ungdomen uppger att det ofta är 

vårdnadshavaren som skött kontakten med mottagningen.  

En av ungdomarna säger att det på grund av GDPR (dataskyddsförordningen  för skydd av 

personuppgifter) inte går att ta direktkontakt med behandlare utan allting sköts via 

receptionen. De svarar nästa dag eller efter flera dagar. Den andra ungdomen säger att det 

är lätt att komma i kontakt med receptionen. Ibland har det dock tagit tid att få ett möte på 

mottagningen. Det kan ta en månad att få en tid till behandlare. Det nämns att det går bra 

att prata via mail med behandlare och mottagningen har enligt en av ungdomarna ringt 

ungdomen för att höra sig för om måendet. Ingen av ungdomarna saknar något sätt att ta 

kontakt med BUP.  

Det tog ca en månad för en av ungdomarna att få sin första tid till BUP Kungsholmen. Den 

andre minns inte riktigt men anser att det inte tog allt för lång tid.  

Båda ungdomarna tyckte första mötet på BUP Kungsholmen var okej eller är nöjda. En av 

informanterna var illa till mods för att besöka BUP och såg ingen mening med det. Men gick 

ändå. Det första besöket var helt okej, inte dåligt eller konstigt. Läkaren frågade saker, som 
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varför de var där, vad informanten kände att hen behövde hjälp med och vad 

vårdnadshavaren tyckte att hen behövde hjälp med 

VÅRDNADSHAVARE 

BUP:s öppettider och telefontider som finns tycker alla intervjuade vårdnadshavare fungerar 

bra. ”De svarar alltid i receptionen och det går också att maila.” ”Om jag måste ha kontakt 

så får jag kontakt”.  Öppettiderna anses också vara bra och de intervjuade vårdnadshavarna 

är nöjda med dem, men en intervjuad påpekar att hen måste ta ledigt från jobbet för att 

besöka BUP Kungsholmen. Önskemål finns dock om att det borde gå att få direktnummer till 

exempelvis psykolog som utreder ens barn. Detta att få direktnummer är ett starkt önskemål 

från två intervjuade.  

På frågan om det brukar vara enkelt att komma i kontakt med barnets behandlare, hur lång 

tid det brukar ta och om de vill kunna ta kontakt med BUP på något annat sätt än idag så är 

tre av svaren positiva, två negativa och en är både positiv och negativ. Svaren menar att det 

är enkelt att komma i kontakt med behandlaren ”Jag ringer växeln, och dom ringer upp inom 

1-2 timmar. Jag och mitt barns behandlare har haft enskild kontakt.” Det uppges att BUP 

Kungsholmen ringer tillbaka flera gånger om hen inte svarar.  

Det uppges av en intervjuad att det generellt var enklare med kontakter när Habiliteringen 

också var inblandad. En annan menar att hen ringer till en växel, en expedition och att de 

sedan ska vidarebefordra det till vederbörande. Ibland tar det flera dagar. Hen vill kunna 

maila också. En annan uppger att det tar en till tre dagar att få svar. 

Det finns önskemål om att det vore önskvärt att kunna boka tid digitalt. Till exempel på 

1177. Det sägs också att det vore bra om det gick att maila för icke akuta ärenden. Och det 

vore skönt om det gick att ringa akut vid stora behov. 

När de intervjuade vårdnadshavarna kontaktar BUP Kungsholmen första gången tar det allt 

emellan en dag till tre månader innan de intervjuade fick sin första tid på BUP. Det uppges av 

en intervjuad att de verkligen försökte hjälpa till på BUP så mycket de kunde –”Det gick 

smidigt.” Köerna är dock längre nu än vad de var för några år sedan. Ingen av de intervjuade 

har något negativt att säga om väntetiden inför det första mötet. 

På frågan om hur de intervjuade vårdnadshavarna upplevde det första mötet på BUP 

Kungsholmen så är fyra positiva medan två är både positiva och negativa. Omdömen som 

ges är att det är seriöst och att vårdnadshavare och barn blev väl omhändertagna av både 

läkare och psykolog. Det nämns också av en intervjuad att det första besöket var bra och att 

hen och hens barn haft flera fina behandlare.  

Det anses dock som negativt med långa väntetider mellan besöken. Det uppges också att 

personalen vill hjälpa så mycket de bara kan hjälpa. Men att de inte är insatta i det verkliga 

livet. Vilket antyder att det önskas en helhetsbild av patienten i olika sammanhang. Någon 

menar också att första besöket var lite kort och att intrycket av det första besöket var lite 

spretigt. ”Det var så mycket vi ville berätta. Det var så kort tid. Det kändes inte som om de 

tog sig till det.” Det är heller inte alltid som barnet uppskattar besöket. Det nämns av någon 

att hen träffar många olika personer i personalstyrkan och att det hänt att vårdnadshavare 



11 
 

vill träffa samma personal hela tiden. ”Ytterligare en helt ny jag inte träffat förr. Jag orkade 

inte med det. 

BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER: 

På BUP Kungsholmen anses telefon och öppettider som bra av de intervjuade, vilket är 

positivt. Det nämns att det går att maila vissa behandlare och att det fås svar. Med 

hänvisning till GDPR anser vi revisorer att det kan hända att känsliga uppgifter mailas och de 

ungdomar och vårdnadshavare som mailar kan kanske också göra att det hamnar känsliga 

uppgifter i mailen. Det finns också önskemål av vårdnadshavare att behandlare ska ha direkt 

nummer där det går att nå behandlare utan att det behöva gå genom receptionen. Annars är 

de intervjuade nöjda med BUP:s telefontider och öppettider. Vi revisorer föreslår ändå att 

det borde finnas akuttider där det går att få tala med behandlare -i alla fall per telefon- med 

uppringning t ex bokningar varje morgon mellan 8.00-10.00. Det borde finnas funktionen att 

det går att bli uppringd när det är ens tur. Varje behandlare bör ha ett nummer för att tala in 

röstmeddelanden på.  

Vi undrar också om det är möjligt att ha en back-up person som det går att kontakta vid mer 

akuta ärenden eller om det dröjer länge innan behandlare hör av sig.  

En av ungdomarna säger att det tog en månad att få sin första tid till BUP Kungsholmen och 

den andre att det inte tog speciellt lång tid att få en tid till mottagningen. Några 

vårdnadshavare menar som vi förstår de vill ha tid lite snabbare. Det finns önskemål från 

vårdnadshavare att det borde gå att boka tid digitalt, t ex via 1177 vårdguiden.  

INFORMANTERNAS REFLEKTIONER: 

Önskemål finns dock om att det borde gå att få direktnummer till exempelvis psykolog som 

utreder ens barn. Detta att få direktnummer är ett starkt önskemål från två intervjuade. 

BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER: 

Det är positivt att så många kände sig nöjda med det första besöket. Det känns enligt 

informanterna att BUP Kungsholmens personal vill väl och vill hjälpa.  

Det första mötet beskrivs som bra eller i något fall OK. Det nämns av någon vårdnadshavare 

att det första mötet ansågs  för kort och att personalen inte tog till sig allt som sades. Vi 

revisorer reflekterar lite över det första mötet. Den första kontakten med BUP kan vara lite 

skrämmande, för barnet och vårdnadshavare vet inte alltid vad de kan förvänta sig. Är det 

möjligt att inför första mötet skicka ut informationsblad med hur det första mötet kommer 

attgå till, vad som kommer att tas upp och möjlighet till vårdnadshavare och barn att skriva 

ned vad som vill sägas. Så att barn och föräldrar kan förbereda sig. Det kan då möjligen också 

vara så att det är möjligt för vårdnadshavare och barn att lämna in synpunkter skriftligt som 

en del av förberedelsen så att det som vill sägas blir sagt oavsett om det hinner tas upp 

muntligt eller inte. En annan reflektion är en undran om det går att ordna mer tid om det är 

fler föräldrar med på ett första möte som känner att de behöver ungefär lika mycket taltid? 

Vi föreslår också att det vid en ny kontakt med BUP eller om det byts behandlare senare 

borde vara möjligt för barn och vårdnadshavare att skriva brev till behandlare om vad 
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patienten/vårdnadshavarna önskar att behandlare vet om dem. Och eventuellt ger ett 

tillbaka. Det kan öka ”vi”-känslan.  

Ex: Barn: ”Jag är ledsen ibland. Hemma kan det vara lite bråkigt men vi gör mycket roliga 

saker och åker till roliga platser. Jag gillar katter och tycker att det är lugnande att sitta med 

vår katt Mysis”  

Behandlares svar: ”Ibland kan man vara ledsen. De flesta är ledsna någon gång. När man är 

mycket ledsen kan man behöva lite extra stöd, därför finns vi. Djur är ofta härliga och gör 

många gladare. Jag har själv en katt hemma, han heter Jack.” 

3.3 BEMÖTANDE 
UNGDOM 

Bara en av ungdomarna svarade på frågan om vad bra bemötande är för dig. Svaret blev att 

det är viktigt att folk är ärliga, oavsett om det är någonting jobbigt eller inte. Oavsett om det 

är ”reality check” (en avstämning av läget) eller inte. Det är viktigt att få veta om det som 

man vill är möjligt eller inte. Kanske är inte ett okej svar, och det är viktigt att få veta direkt 

också. Samt att personalen frågar ”väldigt direkt.” Det är skönt om behandlare känner att de 

kan fråga och så. Hen vill bli bemött av någon som är ärlig och direkt. Avslutningsvis berättar 

hen att hen inte gillar  när folk tror sig veta hur personen känner, det vet hen bäst själv.  

Båda ungdomarna säger att de blivit bra bemötta av personalen. De vill ge en eloge till 

receptionspersonalen som är professionell och psykologer och läkare. Det nämns som 

positivt att behandlare är snälla och lyssnar på allt vad ungdomen hade att säga innan 

behandlaren sade någonting själv. Samt frågade om personen förstått rätt. Läkare har varit 

bra, hjälpt till med många saker under åren. Många saker har en av informanterna inte 

kunnat göra eller få under åren om inte läkaren hjälpt till. Även när det varit allvarliga 

händelser i patientens liv. En av ungdomarna gillar när behandlare och hen lär känna 

varandra och det går på rutin. Hen vill att saker ska vara ungefär som de alltid är.  

”Skönt också att kunna bara säga någonting och att de förstår och skönt att slippa lära 

känna nya.”  

Det nämns som negativt att bemötandet blir svårare att uppleva positivt när ungdomen får 

byta behandlare ofta.  

VÅRDNADSHAVARE  

Vi undrade vad ett bra bemötande är för vårdnadshavaren. Några av svaren följer nedan. Ett 

bra bemötande är: 

▪ Det var ett bra bemötande.  

▪ Att jag tas på allvar.  

▪ Att man pratar med vårdnadshavaren, frågar hur det är, tar en ”djupare dyk” och 

frågar hur hela livet ser ut. Fokuserar på hur det fungerar hemma och i skolan. (Det 

är viktigt att få ett bra bemötande oavsett var man är och vem man spenderar tid 

med)  

▪ Att situationen är lugn och personen likaså.  

▪ Tydlighet, tid för frågor, vänlighet och ärlighet. 
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Fyra intervjuade tycker att personalens bemötande är bra, en är både positiv och negativ 

och en är negativ till att hen tilldelas ny personal väldigt ofta.  Bemötandet är bra och 

professionellt, det ges ett bra bemötande i receptionen. Läkare och psykolog framhålls ha 

ett bra bemötande eller mycket bra,. Det ges ett varmt bemötande som får vårdnadshavaren 

att känna sig välkommen. 

 

Utöver ovanstående anses det som mycket positivt att behandlaren är påläst om studier 

bakom diagnosen. Även när det är mycket människor i lokalerna känns den psykosociala 

miljön seriös och bemötandet är gott. Någon uppger att både vårdnadshavare och barn 

mottar ett bra bemötande från alla på mottagningen. Hen uppger också att den äldre 

generationen upplevs vara lite mjukare.  

Det anses som negativt om behandlare bara följer formulär. 

INFORMANTERNAS REFLEKTIONER: 

Det anses som negativt om behandlare bara följer formulär, mer fokus på individ – och 

helhetsbild kunde vara positivt 

BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER 

Vi revisorer anser att bemötandet är en del av behandlingen. Ett bra bemötande där det 

anses att behandlare menar väl ger en bättre följsamhet och en större benägenhet att 

fullfölja behandlingen. Det kan också vara svårt att tala med personer om vad som är 

jobbigt. Ett dåligt bemötande kan få patienten att sluta sig som en mussla.  BUP 

Kungsholmens personal anses ha ett gott bemötande vilket är mycket positivt. Det är mycket 

bra att de är pålästa, lyssnar, låter patienten tala till punkt. Vårdnadshavarna efterfrågar 

professionalism och de känner att behandlaren är påläst. (Några mer än andra). Någon 

vårdnadshavare såg det som mycket positivt att behandlare var pålästa om studier bakom 

diagnosen. Behandlare har betytt mycket för ungdomarna. Och ibland har deras hjälp varit 

helt avgörande.  

Vi revisorers erfarenhet av bemötande gör att vi funderar över vad vi tycker är ett bra 

bemötande. Det gäller för behandlare att vara pålästa och skapa en behaglig stämning. Vi 

uppskattar att det på förstamötet, frågas om det är ok att sitta i samtalsrum/på 

behandlarens kontor? Att behandlarna frågar var man vill sitta? Finns det något att dricka? 

Var finns toaletterna? Om patienten eller vårdnadshavaren vill ha en klocka i närheten? – 

Finns extratid om mötet behöver dra ut på tiden?  

Att tänka på i första mötet ytterligare: ”Finns det någonting vi behöver känna till om dig 

innan första mötet?” Ex: Brukar du tala fritt eller har du igångsättningsbesvär?” ”Hur många 

ska vara med på första mötet?” 

”Finns det någonting vi kan göra för att du ska känna att du kan tala friare? Exempelvis att 

dina föräldrar går ut efter en viss planerad tid?” Vi anser att många av ovanstående frågor 

kan med fördel skickas ut till barn och föräldrar innan det första mötet. Antingen på mail 

eller i ett informationsblad. (Se tillgänglighet sid 11 för mer information om denna idé) 



14 
 

Vi revisorer har ibland varit på möten där våra besvär diskuterats. Det har hänt att mötena 

urartats till att vi fått lyssna på det ena negativa som sagts om oss efter det andra. Sedan har 

mötet varit över eller så har vi inte tillfrågats om eventuella lösningar som vi sitter inne med. 

Vi hade uppskattat om halva mötestiderna hade gått åt till att tala om våra styrkor och 

förmågor. Därför föreslår vi att halva mötestiderna bör gå åt till att tala om barnets/ 

ungdomens styrkor och förmågor, om det inte redan görs. Det leder också till en ökad 

helhetsbild och ger möjlighet till att även fokusera på vad som får patienten att må bra.  

Ibland finns det inga bra lösningar för stunden. Det är då viktigt enligt en ungdom att 

fortsätta att ge besked. Ibland finns inte svar på allt vilket är information som absolut kan 

förmedlas. 

Undvik byte av behandlare. Och vid byten av behandlare är övergången viktig – kanske kan 

både den gamla och den nya behandlaren närvara på fler möten innan? (Om så inte redan 

sker?) 

Det finns önskemål om att träffa samma behandlare jämt. 

Är det möjligt att ha en annan behandlare tillgänglig att tala med som förälder? Behandlaren 

kan ibland kännas vara lite på ”barnets sida” – vilket kan göra det svårare att få fram det som 

är viktigt 

 

3.4 UTREDNING 
UNGDOM 

Bara en av ungdomarna har gjort en utredning på BUP Kungsholmen. Det nämns att 

behandlare har hjälpt till att få en utredning på annan enhet. Det nämns att utredningen inte 

alltid leder till att diagnoser ställs.  

Det nämns att personalen har stöttat en av ungdomarna efter avslutad diagnos. Och haft 

förståelse för eventuella ”egenheter” som ungdomen har haft.  

VÅRDNADSHAVARE 

Alla intervjuade vårdnadshavares barn har någon gång gjort en utredning. Det framkommer 

många positiva svar på vad de intervjuade tycker om den. Alla ger positiva svar men någon 

nämner både positiva och negativa saker.  Svaren är att det kändes jättebra, allt kändes 

väldigt organiserat och den var intensiv och väl genomförd. ”De var noga med att beskriva 

stegen. Det var inte påskyndat. ” 

Det negativa som nämns var att utredningen inte var konkret.  

Fyra av sex intervjuade vårdnadshavare uppger att de fick stöd under tiden de gjorde en 

utredning av barnet. Två intervjuade var inte i behov av något stöd. Det positiva som sägs är 

kort att stödet var bra eller tillräckligt.  

En intervjuad menar att hen inte fick något stöd. ” Jag fick inget stöd. De går inte in i det som 

är svårt.”  
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INFORMANTERNAS REFLEKTIONER: 

Önskemål finns om att få stöd med vilka rättigheter man har. Det önskas vidare att 

vårdnadshavare ska informeras vart man ska vända sig för att få stöd i skola med mera.   

Någon ville ha mer stöd efter att utredningen var klar. Två intervjuade vill ha samma 

personal ”hela vägen” eller att det finns en kontaktperson på BUP som alltid är densamma 

oavsett var i hjälpsökandet man är.  

 

BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER: 

Det nämns att personalen har stöttat en av ungdomarna efter avslutad utredning. Och haft 

förståelse för eventuella ”egenheter” som ungdomen har haft. Utredningen anses väl 

genomförd av informanterna och det har informerats i alla steg och är inte påskyndat. Det 

finns dock mycket information att ta in på kort tid. Det kan vara bra att säkerställa att alla 

har förstått informationen. Det är också en fördel om det erbjuds extra stöd under 

utredningen så att även de som inte känner de fått något stöd fångas upp. Om stödet ska 

vara tillräckligt och individanpassat så är ett förslag från oss revisorer att fråga vad 

vårdnadshavarna själva önskar och behöver. Ge förslag på vad mottagningen brukar kunna 

göra och hjälpa till med (och inte). Föräldrar påverkar barnen/ungdomarna och vise versa. 

Därför är det viktigt att alla inblandade är tillfreds med kontakten med psykiatrin.  

 

3.5 VÅRD OCH BEHANDLING NU 
UNGDOM 

Vi frågade ungdomarna vilken vård, behandling och/ eller stöd ungdomen får för tillfället. 

Båda ungdomarna medicinerar. Och har träffat både psykolog och läkare. Det har hänt att de 

gått till behandlare bara för att få prata. Då har det ställts frågor som ger en helhetsbild av 

patienten. T ex hur hen har det hemma och vad hen gör i livet. En av ungdomarna nämner 

att behandlaren stämmer av om det fungerar eller inte men brukar även kolla hur det är 

med hen, och hur hens liv ser ut. En av ungdomarna påpekar att hen är nöjd med 

behandlingen och tycker att den är anpassad efter hens behov. Den andre ungdomen svarar 

att behandlingen är mer positiv än negativ. Oönskade biverkningar har funnits som påverkat 

en av ungdomarnas liv negativt.  

En av ungdomarna träffar sin behandlare så ofta som hen vill medan den andre hade velat 

träffa behandlare oftare än vad som skedde.  

Det önskas av en ungdom att det getts mer stöd i vissa perioder av livet då det varit extra 

jobbigt.  Men det fanns inte att få av olika anledningar. Stödet idag anses som Okej.  

Vi frågade om hen kan byta behandlare om hen är mindre nöjd. En av ungdomarna säger att 

hen inte kan be om att få byta behandlare själv om hen så önskar.  

En av ungdomarna är behandlingstrött. Den andre menar att nuvarande behandlare är bra. 

Behandlaren lyssnar väldigt mycket på vad informanten och dennes vårdnadshavare tycker 
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och säger. Det känns som att behandlaren bryr sig.  En av ungdomarna anser att BUP 

Kungsholmen är bättre än andra verksamheter hen har varit på.  

Båda ungdomarna känner sig bekväma med att ta upp vad de vill på BUP Kungsholmen. 

Föräldrarna får möjlighet om de behöver tala enskilt med behandlare enligt en ungdom 

vilket ses som positivt av hen. Det nämns att BUP kan vara en del av informanternas liv och 

att de kan bli tvungna att gå på BUP om de vill ha hjälp av andra aktörer i vårdkedjan. 

Båda ungdomarna har träffat andra i liknande situationer. Det nämns av en av ungdomarna 

att hen har träffat andra i liknande situation både enskilt och i grupp. Det påpekas att det är 

mycket viktigt att ge olika sorters hjälp. Det nämns att en av ungdomarna trodde att hen var 

helt ensam med sin problematik när hen var yngre. Och ville inte uppfattas som konstig eller 

att det var fel på hen. Kontakten med andra i liknande situation ledde till att hen kunde 

öppna upp sig och bli mer öppen och inte känna att hen måste dölja svårigheter.  

Vi frågade om det finns någonting du önskar som skulle finnas på mottagningen. Svaren blev 

att det finns grupper där det målas och har musik vilket är terapeutiskt. Det finns som vi 

förstår det även fler grupper och en ungdom säger att det ”finns ganska mycket”. Det finns 

önskemål om att ha målning eller musik enskilt med en terapeut eller lärare. 

Stöd för andra i familjen än den intervjuade ungdomen själv har getts i viss mån.  

VÅRDNADSHAVARE 

Vi frågade vad barnet mottar för vård och behandling just nu. Det innefattar allt från att 

vårdnadshavare och barn fått remisser till fortsatt vård eller stöd på annat ställe, till hjälp 

med anpassning i skolan eller behandlas med mediciner.  

Det är inte alltid som vården och behandlingen är anpassad till barnets behov. Det nämns av 

en intervjuad vårdnadshavare att hen fått kämpa för att bibehålla en kontakt där det 

emellanåt stäms av hur det är med barnet. Det nämns också av en annan intervjuad att det 

stöd som finns försvinner när barnet kommer att gå över till vuxenpsykiatrin. Någon nämner 

att barnet nu fått ett mer fungerade liv och att barnet växer upp i sin takt. 

På frågan hur behandlingen fungerat hittills nämner någon att barnet är för litet för att 

vårdnadshavaren ska kunna dra någon slutsats. De andra intervjuade vårdnadshavarna utom 

en är nästan enbart nöjda med behandlingen. En vårdnadshavare är både positiv och 

negativ. 

De positiva svaren kan sammanfattas med att vårdnadshavaren är nöjd med behandlingen 

samt att det finns en bra kontakt med skolan.  

Den mer skeptiska menar att barnet förlorade sin ”roliga” sida av medicineringen och fick 

andra problem därutöver. Vissa behandlare gav ett stort stöd med det berodde inte på deras 

utbildning utan på hur de kände för barnet. ”De brydde sig om barnet” Någon uppger en 

rädsla för att kastas ut från BUP.  

Önskemål framkommer om att inte bara pröva mediciner utan annan behandling först. Och 

först erbjuda mediciner som andra eller tredje behandlingsalternativ.  
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Alla utom en intervjuad träffar sitt barns behandlare så ofta som de vill. Det kommer åter 

upp en oro för vad som händer när vuxenpsykiatrin ska ta över i framtiden. ”Kommer vi hitta 

rätt person som kan ta över mitt barns behandling när det är dags?” Och frågan ”Kommer 

jag att få träffa BUP då om jag vill?” 

På frågan vad den intervjuade vårdnadshavaren tycker om sitt barns behandlare så är tre 

positiva, en både positiv och negativ och 2 ej svar. Det är mycket positiva kommentarer här. 

Det sägs att behandlare är bra, att en intervjuad haft fyra psykiatriker och att alla har varit 

bra, noggranna, seriösa och de har själva föreslagit en second opinion. Det uppges av en 

annan intervjuad att behandlare är trevliga och engagerade. Vidare säger ytterligare en 

annan intervjuad att behandlaren är fantastisk, det går bra att maila till hen om det är 

någonting. Behandlaren hjälper alltid till, skriver intyg och så. Hen är mycket snäll. 

Den enda negativa kommentaren är att personalen på BUP håller med barnen som går där, 

de försöker vara till lags och är inte kritiska. De vågar inte säga ifrån och det tycker 

vårdnadshavaren inte är bra. Vårdnadshavaren vet inte hur hen ska gå tillväga om hen vill 

byta behandlare.  

Alla intervjuade vårdnadshavarna känner sig bekväm med att kunna ta upp vad de vill på 

BUP och de får möjlighet att tala enskilt med sitt barns behandlare om det behövs. Det säga 

att BUP Kungsholmens personal är öppna för samtal.  

Fyra vårdnadshavare har fått träffa andra vårdnadshavare som befinner sig i liknande 

situationer. Två har det inte men en av dem önskar att de fick det. De som träffat andra i 

liknande situation uppskattar det. En intervjuad nämner att hen träffat andra ungdomar och 

föräldrar i grupp. Sedan träffades ungdomar och vuxna var för sig i grupp. Vårdnadshavaren 

tyckte det var negativt att två i personalen gav information och var med hela tiden. Hen 

hade önskat fler samtal med de andra föräldrarna och i mindre grupper.  

Vi frågade om de intervjuades barn har träffat andra barn i liknande tillstånd som de själva. 

Två intervjuade svarar ja, två nej och två till svarar nej då deras barn är för litet. Det nämns 

av en vårdnadshavare att hens barn hade ett möte men att det var lagt för tidigt på 

morgonen och att mötet var stelt och att barnet gick innan det var slut. Det nämns att 

barnet även träffat andra barn på annat ställe och att det där var bra uppbyggt med 

föreläsningar, det gick att bjuda in helt fritt andra föräldrar och ungdomar med gratis fika 

och att det gick att samtala helt fritt. En av de som svarar nej på frågan om barnet träffat 

andra i liknande tillstånd svarar att hen inte vet om barnet skulle gilla att träffa andra barn.  

Vi frågade om det finns något som den intervjuade önskar på mottagningen och då framkom 

önskemål om fler konkreta tips vad man kan göra som förälder och inte bara råd från vad 

andra patienter har sagt. Ett annat önskemål är det behövs mer stöd i föräldrarollen. Det 

önskas fler gruppsamtal mellan föräldrar också. Det nämns också att BUP inte vet någonting 

om dagis, skola, specialskola mm. Det borde tipsas om insatser från kommunen och om vad 

som kan erbjudas i skolan. Det rekommenderas att personalen på BUP läser i gruppen på 

Facebook som heter ”Barn i behov”.  
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Vad gäller det stöd som övriga familjemedlemmar får så svarar två att de har syskon och att 

det inte finns något behov av stöd för dem. Någon vill inte svara på frågan och en annan 

säger att övriga familjemedlemmar har stöd men inte via BUP:  

BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER 

Ungdomarna uttrycker både positiva och negativa åsikter om behandlingen. Behandlare tar 

en helhetsbild av patienten vilket är positivt. Behandling har varit mer positiv än negativ men 

det har funnits biverkningar. Ibland besvärande sådana.  Det finns önskemål om att träffa 

behandlare ofta och att det önskats mer stöd i svåra tider.  

Behandlare lyssnar på patienten och vårdnadshavare och tar in och använder sig av 

informationen i behandlingen. Inte alla ungdomar går dock på BUP frivilligt och en av dem 

kan inte byta behandlare själv vilket vi anser vara negativt. Det finns önskemål om att kunna 

ta del av aktiviteter även med enskild behandlare. Vi undrar hur ofta patienterna får byta 

behandlare om de önskar? Det verkar inte informeras om det. Varken till 

vårdnadshavareeller barn. Vi föreslår att det informeras om det.  

Vi revisorer menar att det är viktigt att man som patient själv får bestämma vad man 

behöver hjälp med. Och att det beaktas vad som är livskvalitet för patienten och 

rekommenderar att det tas enorm hänsyn till dessa saker.  

Det är positivt att det känns av att behandlaren vill väl. När det går är det ett förslag från oss 

revisorer att ta en promenad tillsammans med behandlaren och tala om lättsammare saker. 

Om ungdomen upplever biverkningar som påfrestande och kanske till och med får en smärre 

personlighetsförändring kan medicineringen enligt oss justeras mer omgående eller till och 

med avbrytas. Det är viktigt att motivera patienterna till att göra trevliga saker också. Ty 

även om det inte är behandling så är det ofta behandlande. Att behandlare är sig själva med 

ungdomen och finns där, -välvillig och inger hopp är mycket viktigt. Ibland är det  

bemötandet som ger ungdomen en känsla av att vara speciell som behövs, eller en välvillig 

kommentar ibland. Det kan ge inspiration till ungdomen att våga pröva något nytt och kan 

göra att ungdomen gör något som får hen att må bättre. Enligt oss revisorer är det viktigt att 

tänka på att patienterna har ett fungerande känsloliv. Därför är det bra när känsloskolor kan 

erbjudas, och att medicinering varken är för generös eller tvärtom. Stöd för syskon är viktigt 

tycker vi revisorer – att det erbjuds redan tidigt i behandlingsepisoder. Något att tänka på.  

Vi revisorer drar av intervjuerna slutsatsen att det är viktigt för ungdomarna och 

vårdnadshavarna att träffa andra i samma situation. För att förstå att de inte är ensamma 

med sin problematik. Det är också enligt oss revisorer viktigt med fokus på att få ut barnen 

och eller ungdomarna i samhället. Kan en träffpunkt vara något? Som ungdomarna och 

vårdnadshavarna kan gå till. Lokalen bör ligga i anslutning till BUP Kungsholmen, det ska vara 

enkelt att ta sig dit. Det är önskat attbehandlare inte alltid närvarar under hela möten om 

eller när egenerfarna träffas tillsammans. Kanske något att tänka på? Det verkar finnas ett 

behov att få tala om föräldrarollen och att få mer praktiska tips på hur man konkret kan 

agera i olika situationer.  
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Det verkar ha en positiv effekt att ha vardagliga trevliga aktiviteter under möten: som att 

sysselsätta sig med intellektuella och roliga verktyg eller leksaker medan mötena pågår. Och 

att göra trevliga saker med andra med egen erfarenhet. 

Många vårdnadshavare är nöjda med behandlingen. Det nämns att barnet mår bättre vilket 

är positivt. Vi slås också av att barnen ibland fått behandling som inte hjälpt men att både 

vårdnadshavare och ungdom kan vara nöjda med behandlingen. Här slås vi igen över att ett 

gott bemötande kan resultera i att det känns att personalen vill väl och att det har en 

lugnande och positiv effekt på behandlingen. Kontakten med behandlaren är väldigt viktig 

för vissa och en stor tillgång i livet. Vi slås också av de mycket goda omdömena om 

behandlare och anser att det är mycket positivt att behandlare själva är flexibla och öppna 

för diskussion och även föreslår en second opinion.  

Många är nöjda med behandlingar. Dock motsvarar de inte alltid vårdnadstagarens behov. 

Att hela tiden söka efter nya behandlingsmetoder och arbetssätt är guld värt enligt oss 

revisorer. Därför tycker vi att det är strålande när olika verksamheter träffas och utbyter 

erfarenheter. Gärna tillsammans med patienter eller före detta patienter. Exempelvis i ett 

Brukarråd. Brukarråd eller forum för vårdnadshavare skulle kunna finnas där 

förbättringsförslag presenteras, synpunkter samlas in och frågor ställs - samt besvaras. 

Alla vårdnadshavare känner sig bekväma med att de kan ta upp vad de vill på BUP 

Kungsholmen. Det är mycket positivt.  

Att uppmuntra anhöriga/närstående att ta hand om sig själva och göra stärkande aktiviteter 

är viktigt. Anhöriga/närstående använder mycket av sin kraft för att ta hand om 

vårdnadstagaren och kan glömma sig själva. De behöver även ha ett eget liv, och någonting 

att återgå till när allting (förhoppningsvis) lugnar ned sig för ungdomen. 

Det finns ett behov av att veta mer vad kommunen erbjuder för stödinsatser i skola och 

dagis. Vi föreslår att det informeras om det.  

Det framkom i intervjuer att det är viktigt att fråga om suicidrisk. Oavsett om det är aktuellt 

eller inte. Även när allt är bra. 

Så att det finns en plan för hur vården ska agera om barnet eller ungdomen blir suicidal. 

Ibland kan det enligt intervjuer vara bra att pusha till att ta medicin, ibland kan det kännas 

som att det talas lite mycket om det – kanske vore det bra med en ”paus” i medicin-

motivering emellanåt? Det önskas fler behandlingsformer än bara mediciner.  

Ibland är det för svårt att få tillräckligt med tider till sin läkare. Läkare kan vara väldigt 

populära och/eller uppbokade. Om ungdomen upplever biverkningar som påfrestande och 

kanske till och med får en smärre personlighetsförändring kan det kännas bra att tala om 

justeringar av medicineringen ännu mer omgående. 

I intervjuerna framkom av någon att medicinering kan vara en för stor del av behandlingen. 

Som ibland kan ge värre biverkningar hemma än symtom som medicineringen dämpar. Det 

är viktigt att lyssna på vårdnadshavarna som spenderar mycket tid med ungdomen utanför 

mottagningen och ser hen på hemmaplan. Kanske bör ett hembesök vara en del av 
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behandlingen eftersom behandlare ser patienter och vårdnadshavare i vardagen och lättare 

kan uppmärksamma en del problem? 

En idé för att få till en större förståelse är att upprätta en krisplan. Vad händer om det börjar 

bli svårigheter. En krisplan för både vårdnadshavare och barn/ungdomar (ev. även en 

gemensam?) är ett förslag från oss.  

Avslutande reflektioner från oss revisorer under vård och behandling: Vi anser det viktigt 

med engagerade kuratorer, även i skolan. Och att kuratorer kan erbjuda avstämningar för 

alla oavsett. Det är ofta någonting som ungdomarna kan behöva ventilera eller fråga om. Att 

växa upp är besvärligt nog. Det är viktigt att arbeta preventivt. På så sätt kan både personligt 

lidande för barn, ungdomar och deras familjer minska samt den ekonomiska belastning som 

ökade vårdbehov innebär för samhället 

 

3.6 VÅRD OCH FRAMTID 
UNGDOM 

Ungdomarna vill att vården, behandlingen och/ eller stödet ska leda till ökad självkänsla och 

sätt att hantera prestationsångest. Och de vill få hjälp för sina problem. Det finns en oro för 

när de i  framtiden ska gå över till vuxenpsykiatrin. En ungdom nämner att hen är nöjd med 

läkaren. Och det finns oro för att hen i framtiden ska lämnas över till en sämre läkare. Det är 

enligt lagen skillnad på att vara 17 eller 18 år men för informanterna känns det inte 

annorlunda. ”Åldersskillnaden känns inte för patienten.” Det finns önskemål om att det 

borde gå att behålla insatserna och personalen runt omkring informanterna tills de är 20 år.  

Det sägs också att det vore även bra om läkaren var med vid övergången. 

VÅRDNADSHAVARE 

Vad vill de intervjuade vårdnadshavarna att vården behandlingen och eller stödet ska leda 

till? Någon svarar att de vill påbörja ett mångsidigt program för deras barn och vill att 

personal ska kunna så mycket som möjligt. En annan menar att det ska bli lättare att förstå 

sitt barn och att det ska bli lättare att förstå sig själv. Det nämns av en annan att hen vill att 

mottagningen i framtiden ska kunna hjälpa barnet att ordna en kontakt till vuxenpsykiatrin. 

Det önskas också hjälp med nedtrappning av medicin. Slutligen önskas av en intervjuad att 

det lyssnas mer på föräldrarna. Det önskas att det borde finnas lokaler på BUP som ett slags 

öppet hus där det går att komma fritt och fika samt träffa andra för att slippa isolering. Det 

önskas fler mer stöd av läkare (”checks”), avstämningar även om det inte leder till 

behandling. 

BRUKARREVISORENAS REFLEKTIONER: 

Det finns en oro hos både ungdomar och vårdnadshavare om övergång till vuxenpsykiatrin. 

Oron är reell. Det verkar på oss revisorer som om det behövs mer stöd i övergången från 

BUP till vuxenvården. Hur går man tillväga? Vad skiljer? Att informera både vårdnadshavare 

och ungdomar redan tidigt i processen kan vara bra, och förbereda noggrant. Så övergången 

blir så smidiga som möjligt för alla inblandade. Vi föreslår att behandlare från BUP 

Kungsholmen kan finnas med som bollplank och rådgivare även efter övergången från BUP 

till vuxenpsykiatrin i två-tre år som en som känner patienten väl och som extern resurs.  
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Det finns något i forskningen som benämns KASAM. Det innebär att när det finns 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i tillvaron så blir man lyckligare och känner en 

större förståelse samtidigt som att det går att påverka sin situation. Är det möjligt att bygga 

BUP vården efter denna modell? Att tänka på i alla steg i behandlingen.   

Det är enligt oss revisorer viktigt att röra på sig. Kan det finnas promenadgrupp eller enskilda 

promenader med behandlare? FAR-recept, fysisk aktivitet på recept är ett subventionerat 

sätt att få komma ut och röra på sig både för vårdnadshavare och ungdomar. Är det möjligt 

för vårdnadshavare att få tillgång till FAR-recept? Ett annat sätt att kunna koppla av och få 

varva ned för de som behöver är mindfulness. För somliga löser det den ständiga stressen 

från att känna att det finns svårigheter. Kanske en mindfulnessgrupp kan startas. 

Slutligen har vi tidigare i revisionen berört att det skulle kunna finnas en lokal att gå till för 

de som behöver träffa andra i anslutning till BUP Kungsholmen. Ett ställe att gå till före och 

efter besöket på mottagningen där det går att träffa egenerfarna. Det vore bra för både 

vårdnadshavare och ungdomar. 

Vårdnadshavare vill ha mer stöd i föräldrarollen och det skulle kunna erbjudas kurser där de 

träffar andra föräldrar där barnet inte är med. Som vi förstår det efterlyses mer konkret 

information hur man ska bete sig i olika situationer. Det vill säga vuxengrupper med stöd att 

förstå sitt barn bättre för att slippa handla i affekt i besvärliga situationer. De vill också veta 

mer om diagnoser. Det önskas mer samtal att få bolla saker och ting med, så som 

ungdomens diagnos/er, behov och agerande 

Som vårdnadshavare är det också viktigt att uppmuntra vårdnadshavarna att ta hand om dig 

själva mera. Att få göra trevliga saker på egen hand eller med andra är ett sätt att koppla av 

och få mer kraft i vårdnadshavarrollen.  

3.7 DELAKTIGHET: 
UNGDOM 

När det gäller delaktighet svarar en ungdom att hen inte känner att hen varit en del av 

något. En av ungdomarna föredrar enkäter framför intervjuer. Det kan i enkäter kännas 

skönt att få ned saker som är jobbigt på papper så att det inte bara finns i huvudet. I huvudet 

kopplas saker ihop med känslor såsom ”jag är jobbig, dålig osv.” Enkäter får en att tänka och 

förklara. I intervjuer måste man förklara mer, det pratas om fler saker och det finns en 

känsla att man svävar ut och inte håller sig till ämnet.  

Det finns önskemål om att få frågan om patienten vill ha kopior på resultat och enkäter så 

att det går att se exakt hur man mått vid tillfället och kunna se framsteg. Det kan uppfattas 

som tråkigt om en vårdnadshavare får en enkät men inte ungdomen. 

En av ungdomarna känner sig delaktig i sin behandling även om det många gånger var andra 

som gjorde val åt hen eftersom denne inte själv ”kunde se ur sin grop”. Informanten gick dit 

för att hen skulle, men det var tufft. Det var inte under tvång men hen gjorde fler saker som 

hen inte ville eftersom andra tyckte att hen skulle pröva. Personal berättade och frågade vad 

hon tyckte och tänkte så informanten visste alltid om vad som hände/hur de tänkte, även 

om hen inte alltid var jättepigg på det. Den andre ungdomen känner sig delaktig ibland.  
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Personal lyssnar på ungdomarna och det anses att åsikterna är viktiga och tas tillvara på. Det 

skulle vara jobbigt annars, ”det är ju det som är hela poängen, att ens åsikter är viktiga och 

tas på allvar.” Det har frågats av läkare om den andre ungdomen trivdes med en annan 

behandlare och det finns ett förslag från en ungdom om att BUP borde dela upp personal 

med vidare specialisering på antingen barn eller ungdomar.  

Båda ungdomarna har klagat på någonting någon gång. En av de intervjuade ungdomarna 

uppger att behandlaren brukar ta emot klagomål även om denne inte håller med. Det har 

tagits emot väl när hen klagat och behandlaren har ej tagit illa upp. Behandlaren har aldrig 

sagt vad hen ska känna eller tänka eller att hen inte får klaga. Den andra ungdomen säger att 

hen bara klagat via vårdnadshavare.  

Den ena ungdomen har knappt varit med och utformat den individuella vårdplanen men 

känner till att en finns. Den andre uppger att hen inte minns men har inte varit med och 

skrivit bokstavligt men varit med och utformat en plan muntligt.  

När det gäller SIP (Samordnad individuell plan) så vill en ungdom ha en och har bett om det 

men det har inte blivit av medan den andre har en SIP och hen tyckte att SIP- mötet/ena var 

okej. Hen hade dock önskat att de följt den ursprungliga planeringen om SIP -mötet. Hen 

uttrycker missnöje med att den ursprungliga planen inte följdes.  

VÅRDNADSHAVARE 

Hur definierar de intervjuade vårdnadshavarna delaktighet? Svar som ges är bland annat: 

• Att man kan vara med och påverka. Och att man får den information man 

behöver.  

• Längre stunder som också är mer anpassade till ungdomarnas behov. 

• Jag har ingen åsikt 

• Jag kan alltid höra av mig och önska familje- eller enskilt samtal. 

• Att bli tillfrågad och lyssnad på. Ja, de är bra på att förklara när man har frågor.  

Alla intervjuade vårdnadshavarna anser att personal lyssnar på dem. Det nämns att någon 

vårdnadshavare ställer höga krav men det togs emot positivt- BUP Kungsholmen tyckte om 

att vårdnadshavaren hade höga förväntningar. Det nämns av en annan att vårdnadshavarens 

åsikter anses viktiga och tas tillvara på. Någon anser att det är svårt att öppna sig då hen 

känner sig sårbar….men det går.   

Fyra av de sex vårdnadshavarna har klagat någon gång. Någon har klagat bara vid 

gruppmötenas utvärderingsformulär. Det nämns av någon att det är dåligt att träffas på 

morgonen med tanke på tonåringars morgonhumör och ork. Andra har klagat till utredare 

och läkare. Någon vårdnadshavare valde efter inledande klagomål att ej föra ärendet vidare. 

Två andra vårdnadshavare anser att deras klagomål togs emot bra. Personalen lyssnade och 

förstod.  

Två av de sex intervjuade vårdnadshavarna känner till att barnet har en individuell plan eller 

vårdplan. Fyra gör det inte. En säger att det inte finns någon men att det har funnits en men 

den intervjuade har inte sett den och hade inte velat se den.  
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Av de som vet att en vårdplan finns menar en intervjuad vårdnadshavare att BUP 

Kungsholmen lyssnar på hen och den andra menar att hen gärna vill kunna påverka och vill 

vara mer delaktig i allting.  

Alla utom en intervjuad vårdnadshavare vet vad en Samordnad individuell plan (SIP) är. 

Någon har träffat BUP och skolan, en annan erbjöds en SIP, två tycker inte att det är relevant 

och en intervjuad vill gärna ha en SIP. En intervjuad vet inte vad en SIP är.   

BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER: 

En av ungdomarna känner att hen får saker och ting förklarade för sig även om hen inte alltid 

är så pigg på att prova olika alternativ. Personalen lyssnar på ungdomarna och det anses att 

åsikterna är viktiga och tas tillvara på. Däremot känner inte alltid båda ungdomarna att de är 

delaktiga. Det kan bero på att de ibland känner att de prövar saker de inte vill och att 

behandlingen inte alltid varit tillfredställande. Att få behandling som inte hjälper och ger 

biverkningar då ens åsikt kanske inte alltid följs kan leda till bristande delaktighetskänsla. Vi 

tror att det är det som lyser igenom då inte båda ungdomarna känner att de varit med och 

utformat vårdplanen. Detta kan ge negativa känslor kring behandling och det är viktigt enligt 

oss att ungdomarna får någon att tala med om det. Och att negativa känslor tas på allvar. 

Mer uppmuntran till att vara delaktig i den egna vårdplanen rekommenderar vi. 

Båda ungdomarna har klagat någon gång och det togs emot väl även om behandlare har en 

annan åsikt. Det är positivt. Båda ungdomarna har velat ha en SIP men det har inte alltid 

blivit av. Den ungdom som genomförde sin SIP önskade att den ursprungliga planeringen 

kring SIP:en följdes. Kanske behövs andra rutiner kring SIP-möten.  

Det önskas av den ena ungdomen fler enkäter med möjlighet att se resultatet om så önskas, 

i alla fall vissa eller kortfattat. Vi är av den uppfattningen att inte alla önskar svara på många 

enkäter. Vårt förslag är att vissa standardfrågor kan ställas varje gång för att se om det är 

någonting speciellt som behöver ventileras. Viktigt att vara tydlig med varför de ställs och 

hur man arbetar med dem 

Det är enligt oss revisorer viktigt att inte pusha så mycket att ungdomen gör någonting bara 

för att vara till lags eller få slut på tjatet. I så fall bör det prövas att nå ungdomen på andra 

sätt.  

Det är positivt att alla vårdnadshavare känner att personalen lyssnar på dem och att 

åsikterna tas tillvara på. Men bara två vårdnadshavare av sex intervjuade vet om att barnet 

har en vårdplan. Vi rekommenderar att det måste informeras tydligare om vad en individuell 

vårdplan är och uppmuntra fler att vara delaktiga i den. Och vad det är för skillnad mellan en 

SIP och en individuell plan. Nästan alla vårdnadshavare vet vad en SIP är men det efterlyses 

av någon att det kan behövas stöd i samtal med skolan, och att det bör erbjudas tidigt i 

kontakten med familjer. 

Vi revisorer är av den uppfattningen att det är viktigt att arbeta preventivt ty vi vet inte vad 

framtidens forskning eller stöd kommer att innehålla. Vi framhåller att mer stöd när det 

behövs är viktigt – oavsett tillstånd eller diagnos. Och att det individanpassas.  Att ställa av 

about:blank
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om ”läget och livet” är även någonting som behöver göras. Ofta. Svårigheter och behov kan 

ibland ändras väldigt snabbt, på en dag eller timme. 

3.8 INFORMATION 
UNGDOM 

Informationen från BUP Kungsholmen anses god och det nämns att BUP Kungsholmens 

personal är bra på att informera. Ungdomarna känner till vad de har för grupper och kurser. 

Men den ena ungdomen vet inte exakt vad nuvarande behandling är även om hen fått 

information innan om olika alternativ och vad BUP och vad behandlare kan göra. När oro 

uttryckts angående en flytt till vuxenpsykiatrin i framtiden så har det skett 

informationsutbyte.  

Det finns önskemål om att få veta mer om behandlingen även om det inte påverkat negativt 

att inte veta. Det nämns att det tidigare talades mer om behandlingen.  

Det påpekas att det finns en anslagstavla om vad mottagningen erbjuder. Det önskas mer 

information om viss psykologbehandling såsom KBT och vilka andra behandlingsmetoder 

som finns mer generellt. Det önskas också mer information om flytt till vuxenpsykiatrin.   

Ingen av ungdomarna har fått information om hur de ska gåt tillväga om de vill lämna 

synpunkter och/eller klagomål på vården eller mottagningen. Det nämns att de gärna vill 

veta det och anser att alla borde få veta det. Det påpekas att mottagningen visar att det är 

öppna för förslag och hjälp om det informeras om vart man ska vända sig med synpunkter 

och klagomål. När informationen uteblir kan det bli svårare att yttra sig då det känns 

ovälkommet.  

”Klaga eller lämna synpunkter anonymt vore kanske ok men om man är anonym kanske det 

kan ses som att man inte står för det man säger. Och man kan inte be om mer information 

heller från den som lämnat in ett anonymt klagomål eller en anonym synpunkt, vilket även 

det är negativt.” 

En av ungdomarna nämner att diagnoserna inte gjorde någon större skillnad för ungdomen, 

hen fick ingen aha -upplevelse eller så. Hen var fortfarande samma person –” Det är ingen 

skillnad, jag är fortfarande jag.” Vårdnadshavaren tyckte dock att det var jätteskönt att få 

veta. För då kände vårdnadshavaren att de vet varför barnet hade så svårt med vissa saker 

och hur barnet fungerade.  

VÅRDNADSHAVARE  

När det gäller informationen från BUP Kungsholmen så tycker två intervjuade 

vårdnadshavare att den är tillräcklig och fem intervjuade har önskemål gällande 

informationen. Det menas att informationen är skiftande och att det beror på vem man 

frågar. Det önskas både muntlig och skriftlig information. Det finns återigen önskemål om att 

det ska informeras om vilka möjligheter som finns. Det vill säga information om vilka stöd 

och stödinsatser som finns såsom skolor, läkare, vad man ska vara uppmärksam på som 

förälder till ett barn med psykisk ohälsa och eller diagnos. Det nämns att det inte ska 

skrämmas upp men informera. Det önskas uppföljningsmöten när diagnosen är klar efter 

avslutad utredning och att det finns mer information om hur vårdplaneringen fungerar.   
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Tre intervjuade har fått information om vad mottagningen erbjuder, två har det inte och en 

intervjuad minns inte. De som har fått information menar att det fått information om det 

som är relevant. Vidare påpekas att det finns en anslagstavla i väntrummet och att vissa 

förslag kommit från behandlare. Det finns önskemål om att det borde finnas mer 

information. Det borde talas om vilka rättigheter och möjligheter man har som förälder och 

hur man kan hjälpa till.  Vidare finns önskemål om att det informeras om vilka möjligheter 

som finns av olika behandlingar, grupper och kurser mm. De som svarar nej säger att BUP 

Kungsholmen inte erbjuder så mycket. 

En intervjuad har fått information om hur hen ska gå tillväga om hen vill lämna synpunkter 

och/eller klagomål på vården eller mottagningen. Fyra intervjuade vårdnadshavare har det 

inte. En intervjuad som inte fått information säger att hen blivit väl omhändertagen.  

BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER: 

De intervjuade ungdomarna anser att informationen är god på BUP Kungsholmen. I 

intervjuerna efterfrågas dock mer fakta om psykologbehandling och KBT (Kognitiv Beteende 

terapi). Att en ungdom inte riktigt vet vilken nuvarande behandling är anser vi förstås vara 

negativt. Det gör att vi anser att det bör ges mer information om behandlingen – även när 

det bara handlar om avstämningar vilket är uppföljning. Likaså bör det berättas vad 

fördelarna är med den och eventuella nackdelar. En av ungdomarna inte vet vilken 

behandlingen hen får. Även om det kanske inte händer många gånger. 

Vi reagerar på att det inte informerats vart ungdomarna och även vårdnadshavare kan vända 

sig med synpunkter och klagomål och rekommenderas att det berättas för dem. Vi revisorer 

anser att det vore bra om det fanns ris – och ros – förslagslåda på varje plan för att kunna 

berömma/klaga mera anonymt. Ett annat sätt att få in synpunkter på mottagningen, 

personalen och vården är att ha ett brukarråd som sammanträder en gång varje/ varannan 

månad. Eller kanske gruppträffar eller forum där det kan  tyckas till, både positivt och 

negativt om vården. Ett annat sätt är att ha patientforum i öppenvården för att få in 

synpunkter. Patientforum är något som finns på heldygnsvården ibland. Det är ett möte där 

inlagda patienter tycker till om avdelningen, personalen, behandlingen och lokalerna. Ofta 

fungerar det bra och ger information som kan användas i utvecklingsarbete. Det har varit 

mycket svårare att få till fungerande patientforum i öppenvården i praktiken. Men det är 

något att tänka på. 

Vi revisorer anser också att det är viktigt att det finns alternativ till medicinering eller 

kombinerat med medicinering för att ge strategier att leva med psykisk ohälsa. Finns det 

tillräckligt med sådant på BUP Kungsholmen? 

 

Återigen kommer det upp en oro för vad som händer efter en flytt till vuxenpsykiatrin. 

Kanske skulle det vara en idé att informera om ledsagarservice efter det att ungdomen fyllt 

18 år.  

Det önskas av några intervjuade mer information om vad mottagningen erbjuder. Vi föreslår 

att det görs så att även de som inte anser att de har fått tillräcklig information nås. Det 
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önskas även mer information om rättigheter och skyldigheter. Vi förslår att det informeras 

mer om det.  

 

3.9 AVRUNDNING 
UNGDOM 

Vi frågade om ungdomen hade något att tillägga. Det nämns att information om BUP bör 

finnas synligt i skolan. Polisen kommer ibland till skolan och informerar. Det borde även BUP 

göra.  

Avslutningsvis frågade vi hur intervjun kändes. Det sägs att den var bra av en informant och 

den andre säger att den var lång och att det var svårt att svara på vissa frågor som hen inte 

kan sätta sig in i nu. Hur det var innan är kanske inte hur det är nu. Revisorn säger då att det 

är klart beskrivet vad som är nu och då och att ingenting kommer att blandas ihop och att vi 

är tacksamma över hens synpunkter. 

VÅRDNADSHAVARE 

Vi frågade avslutningsvis om det finns något som den intervjuade vill tillägga som vi inte 

frågat om. Det nämns att i en utredning så tog läkaren upp frågor som psykologen redan 

hade ställt. Läkaren var inte uppdaterad om vad som gäller för dagens mått. 

Alla sex intervjuade vårdnadshavare tyckte intervjun kändes bra eller jättebra. 

BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER: 

Det finns många positiva synpunkter om BUP Kungsholmen i revisionen. Det önskas att BUP 

kommer ut till skolor och informerar om vad de kan erbjuda och om ämnet psykisk ohälsa. Vi 

anser att det är en bra idé.  
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4. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
Lokaler 

✓ Bindor på toaletterna 

✓ Information om vilket stöd det finns på varje plan 

✓ Information om patientföreningar på varje plan 

✓ Vatten och kaffemaskin 

✓ Information om grupper och kurser på varje plan 

✓ Fler leksaker för barn 

✓ Går det att göra om planen så att de olika planen vänder sig mot olika åldersgrupper 

med attiraljer för varje åldersgrupp 

✓ Ska BUP delas in i BUP yngre och BUP äldre? 

✓ Liten lekpark utanför mottagningen 

✓ Avslappningsrum för att varva ned innan/ efter möten 

✓ ”Aktiveringslådor” i varje mottagningsrum. 

✓ Ett ”träd” med papperslappar där avslutade patienters peppande kommentarer sätts 

upp 

✓ Fler bänkar att sitta på 

Tillgänglighet 

✓ Önskemål om direktnummer till behandlare 

✓ Akuttider där det går att få tala med behandlare på telefon med uppringning 

✓ Varje behandlare borde ha en röstbrevlåda där det går att lämna meddelanden 

✓ En back-up person som det går att kontakta vid akuta ärenden 

✓ Möjlighet att boka in tid via 1177 vårdguiden 

✓ Vid första mötet skicka ut informationsblad med hur det går till, vad som tas upp och 

möjlighet för besökare att kunna skriva upp vad de vill ta upp. 

✓ Inför första mötet eller om det byts behandlare: Ge möjlighet för patienter/ 

vårdnadshavare att skriva brev vad de önskar att behandlare vet om dem och 

eventuellt ge ett svarsbrev. 

Bemötande 

✓ Personal har ett gott bemötande- fortsätt med det 

✓ Gör det till standard att fråga om det är ok att sitta i samtalsrum/på behandlarens 

kontor? Fråga var man vill sitta? Finns det något att dricka? Var finns toaletterna? 

Om patienten eller vårdnadshavaren vill ha en klocka i närheten? – Finns extratid om 

mötet behöver dra ut på tiden?  

✓ Inför första mötet: (informationsblad) ”Finns det någonting vi behöver känna till om 

dig innan första mötet?” Ex: Brukar du tala fritt eller har du igångsättningsbesvär?” 

”Hur många ska vara med på första mötet?” 

”Finns det någonting vi kan göra för att du ska känna att du kan tala friare? 

Exempelvis att dina föräldrar går ut efter en viss planerad tid?” 

✓ Tala om barnets styrkor och förmågor halva mötestiden.  

✓ Ge besked även om det inte finns några bra lösningar. 

✓ Undvik byte av behandlare 
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✓ Vid byte av behandlare- kan både den gamla och nya behandlaren vara med på 

möten innan bytet sker? 

✓ Önskemål om att träffa samma behandlare hela tiden.  

✓ Kan vårdnadshavare få träffa en annan behandlare ibland då behandlare ibland är på 

”barnets sida”. 

Utredning 

✓ Informera om som ungdom och vårdnadshavares rättigheter 

✓ Ha samma kontaktperson oavsett var i hjälpsökandet man befinner sig 

✓ Fråga om informationen har tagits in 

✓ Erbjud extra stöd till alla under utredningen så att även de som känner de inte fått 

stöd får det. 

✓ Fråga vårdnadshavare vad de önskar och behöver- ge förslag på vad mottagningen 

kan hjälpa till med 

Vård och behandling nu 

✓ Många ungdomar och behandlare är nöjda med behandlingen 

✓ Behandlare är öppna för förslag och kan själva föreslå second opinion. Fortsätt med 

det. 

✓ Alla vårdnadshavare vi intervjuat känner att de kan ta upp vad de vill. 

✓ Kan ungdomar alltid byta behandlare? Informera om det. 

✓ Tala om behandling under en promenad 

✓ Vid allvarliga biverkningar justera medicineringen mer omgående 

✓ Erbjud känsloskola 

✓ Erbjud stöd för syskon 

✓ Erbjud ungdomar att träffa andra i samma situation- gör en träffpunkt dt ungdomar 

kan gå före och efter besöken? Den ska ligga i anslutning kring BUP Kungsholmen 

✓ Önskemål från vårdnadshavare att behandlare inte närvarar under hela mötet utan 

att vårdnadshavare får välja vad de vill tala om 

✓ Mer konkreta råd om föräldrarollen önskas, samt hur man ska agera i olika 

situationer 

✓ Går det att ha brukarråd eller forum för vårdnadshavare där synpunkter och förslag 

på vård och annat samlas in och används i förbättringssyfte. 

✓ Uppmuntra anhöriga och närstående att ta hand om sig själva och att göra stärkande 

aktiviteter. 

✓ Informera mer om kommunens stödinsatser. 

✓ Viktigt att fråga om suicidrisk. Även när allt är bra. 

✓ Det önskas fler behandlingsformer än medicin. 

✓ Behandlande hembesök hos familjen för att uppmärksamma eventuella problem. 

✓ Upprätta en krisplan för alla. 

✓ Att träffa kurator är ofta preventivt. 
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Vård och framtid 

✓ Det behövs mer stöd i övergång till vuxenpsykiatrin samt att det talas mer om flytten. 

Kan behandlare från BUP finnas med som bollplank och rådgivare efter övergången i 

en två-tre år? 

✓ Går det att bygga BUP vården efter en KASAM modell? 

✓ Promenadgrupp 

✓ FAR-recept för både vårdnadshavare och ungdom. 

✓ Mindfulness kan erbjudas.  

✓ Kurser i föräldrarollen. 

✓ Ett ställe att gå till för vårdnadshavare där de kan träffa egenerfarana föräldrar. 

✓ Det önskas mer samtal av vårdnadshavare där de kan bolla saker. 

 

Delaktighet 

✓ Låt ungdomar känna att de är med och utformar vårdplanen. 

✓ Låt ungdomarna tala mer om negativa erfarenheter av behandlingen. 

✓ Behövs andra rutiner kring SIP-möten? 

✓ Ställ några standardfrågor om det är något som behöver ventileras. 

✓ Informera vårdnadshavare om vårdplanen och vad som står i den. 

✓ Individanpassa behandlingen än mer. Stäm av om ”läget och livet”. 

 

Information 

✓ Informationen anses som god.  

✓ Önskas mer information om psykologbehandling och KBT. 

✓ Informera vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål. 

✓ Ris och ros låda på varje plan.  

✓ Patientforum i öppenvården? 

✓ Informera om ledsagarservice till ungdomar precis innan de fyller 18 år.  

✓ Informera om rättigheter och skyldigheter.  

✓ Det önskas mer information om vad mottagningen erbjuder.  
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DEN MINDRE ENKÄT-

UNDERSÖKNINGEN 
För BUP (Barn – och ungdomspsykiatri, Kungsholmen 2020  

Antal informanter: 5st. Ungdomar (patienter) och vårdnadshavare.  

På grund av det låga antal deltagare redovisas inte ovanstående. Ej heller kön eller icke-kön  
(vi använde oss av alternativen: kvinna, man, hen/den.) 

Några ord från mig: 

Den låga svarsfrekvensen kan delvis förklaras av pågående pandemi (Covid-19).  
Jag Elisabet, som tagit fram denna sammanställning, anser dock ändå att det 
framkommer en hel del viktigt. Egenerfarna har mycket värdefull kunskap 
som alltid är intressant att ta del av. Dessutom går en del i linje med vad som  
framkommit i intervjuer, något som ger undersökningarna lite mer tyngd 
tillsammans. 
 

 

  

2020-06-23 
Framtagen och sammanställd av Elisabet Kvist, Revisionsstöd 
Brukarrevisionsteam BUP Kungsholmen RSMH 
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Kommentarer:  

”Personalen får mig allmänt 

att känna mig trygg” 

”BUP Kungsholmen är ännu 

en ny kontakt för oss” 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Kommentarer: 

”Det fungerar bra med tanke 

på mitt mående/vad jag har 

gått igenom. Bra upplägg” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kommentarer: 

”Under samtalen blir jag 

både lyssnad på och får svar 

på det som talats om, vilket 

känns bra” 
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Kommentarer:  

”Någon svarar alltid och 

ringer tillbaka omgående.” 

”Öppettiderna är bra men 

ibland kan vissa patienter 

främst vara tillgängliga 

senare på dagarna och vara 

mindre lätta att få tag på.”  

 

 

 

 
 

 

Kommentarer: 

”Personalen är trevliga. 

Glada” 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 

”Ja, och den är alltid lätt att 

förstå.” 
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Kommentarer:  

”Det gick snabbt för oss.” 

”Väntetiden är alldeles för 

lång.” 

”Det är en krånglig process 

att få komma till BUP 

överhuvudtaget.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 

”Kan bero på sammanhang.” 
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5. BILAGOR 

Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE BUP Ungdom. Inledning: 
 

Fråga om samt notera personens: Namn, ålder, kön eller icke-kön, tid på enheten i skrivande 

stund, samt om personen mottagit någon form av slutenvård tidigare (psykiatrisk slutenvård, 

kriminalvård med mera…) 

Glöm inte att informera om undersökningen, vår roll (egenerfarna som är utbildade att 

utföra brukarrevisioner för RSMH’s räkning), att det är frivilligt att delta, samt att 

informanter när som helst kan avbryta intervjun (utan att uppge skäl) eller strunta i att svara 

på en eller fler frågor. Informanter ska få visshet om möjligheten att ta tillbaka sina svar 

inom 2 veckor och att personens namn i samband med det försvinner från undersökningens 

material. Samt att vi har tystnadsplikt och alla intervjuer kommer att förstöras efter avslutat 

arbete. Endast den framarbetade anonymiserade rapporten kommer att finnas kvar. 

Intresserade kan få ta del av rapporten om de önskar (fråga!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS bästa revisor! Byt ut vårdnadshavare mot ”din mamma/pappa/dina föräldrar, 

alternativt den eller de som du bor hos och har vårdnaden om dig just nu” om möjligt.  

Använd endast ordet vårdnadshavare om detta anses passa informanten bäst   

- Osäker? Våga fråga! 

 

LOKALER 

1. Vad tycker du om BUP Kungsholmens lokaler? 

- Väntrummen? – Behandlingsrummen? 

2. Är det något du önskar?  

- Eller saknar? 

TILLGÄNGLIGHET 

3. Vad tycker du om BUP:s öppettider/telefontider?  

- (Krockar de med tiden du är i skolan eller på andra aktiviteter?) 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

Namn: 

Ålder: 

Kön/icke-kön: 

Hur länge har du varit i kontakt med BUP Kungsholmen? 

Har du fått någon diagnos/er? – Vilken/vilka? 
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- Om de upplevs som mindre bra, ställ frågan: Hur skulle du/ni vilja ha det? 

4. Brukar det vara enkelt att komma i kontakt med din/dina behandlare?  

- Hur lång tid brukar det ta? Brukar ni kunna höras av enskilt? 

- Är det något sätt att kontakta BUP som du saknar just nu? – I så fall:  vilket? 

5. Hur lång tid tog det innan du fick din första tid till BUP?  

- Har du någon synpunkt på det? 

6. Hur var det första mötet på BUP? 

- Hur upplevde din/a vårdnadshavare det? 
 

BEMÖTANDE 

7. Vad är bra bemötande för dig? 

8. Hur blir du bli bemött av personalen?  

(det vill säga behandlaren/behandlarna, receptionspersonalen, städare, psykologer 

och så vidare) 

-  Finns det någon situation när du brukar få bättre eller sämre bemötande? – Hur 

påverkar detta kontakten med BUP? 
 

UTREDNING 

9. Har du gjort en utredning eller fler?  

- Vad tycker du om den (/de)? 

10. Fick du stöd under tiden de gjorde en utredning?  

- Om ja – vilket? – Räckte det?  

- Om nej – hade du önskat det – vilket? 
 

VÅRD OCH BEHANDLING NU 

11. Vad mottar du för vård, behandling och/eller stöd för tillfället? 

- Är det anpassat efter dina behov, vad du behöver? – beskriv gärna på vilket sätt 

det är (eller inte är) det 

12.  Hur tycker du att behandlingen har fungerat hittills?   

- Vad är bra? Vad är mindre bra? Om medicinering kommer på tal: Uppmuntra 

informanten att berätta mer! 

13. Träffar du din behandlare så ofta som du vill?  

- Hur ofta är det? 

-  Om nej – hur skulle du vilja ha det? 

 

14. Vad tycker du om din behandlare? Om en är mindre nöjd: Vet du hur du ska gå 

tillväga om du önskar byta behandlare?  

15. Känner du dig bekväm med att ta upp vad du vill på BUP? 

- Får din/ dina vårdnadshavare möjlighet att tala enskilt med din/a behandlare? - 

Vad tycker du om det? 

16. Har du fått träffa andra i en liknande situation?  
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- Om ja: Vad tyckte du om det?  

17. Fråga ej aktuell för undomgar/barn 

18. Finns det någonting du önskar skulle finnas på mottagningen?  

-  I så fall vad? 

19. Hur ser stödet ut för din/a vårdnadshavare (och familj, om en sådan finns)? 
 

VÅRD OCH FRAMTID 

20. Vad vill du att vården, behandlingen och/eller stödet ska leda till? 
 

DELAKTIGHET: 

21. Vad är delaktighet för dig?  

-  Känner du att du får vara så delaktig i din behandling som du önskar?  

-  Om ja – på vilket sätt? Om nej – Hur skulle du vilja ha det?  

(Kära teammedlem, en notis: Om någon här undrar vad delaktighet kan 

innebära föreslås att detta förmedlas: Personalen frågar efter den enskildes 

åsikter, tar det han/hon/hen eller den har att säga på allvar och kan bjuda in 

den till att tillsammans med dem ta viktiga beslut om personens vård. Det är 

delaktighet) 

22. Känner du att all personal lyssnar på dig?  

-  Känner du att dina åsikter är viktiga och tas tillvara på?  

-  Kan du ge något exempel? 

23. Har du klagat på någonting någon gång?  

- Till vem/vilka? – Vad hände då? 

24. Känner du till att du har en individuell plan/vårdplan?  

(Kära teammedlem, en notis: En individuell plan, även kallad ”vårdplan” är ett 

dokument där det står vad en patient anses ha för diagnos eller tillstånd. Vilka 

behov han, hon, hen eller den har.       Styrkor och 

skörheter/utvecklingsmöjligheter. Samt den behandling och vård som planeras.  

En vårdplan justeras emellanåt om en behandling exempelvis behöver läggas till, 

tas bort eller kompletteras. Därför är det ett så kallat ”levande dokument”.) 

- Om ja: Har du varit med och bestämt vad som ska stå i den? -  På vilket sätt?  

- Om nej: (Förklara och fråga): Hade ni önskat att det skulle vara så? 

25. Känner du till vad en SIP – Samordnad Individuell Plan är? 

- (Kära teammedlem, en notis: En SIP skrivs under ett möte där hela nätverket 

runt barnet deltar och talar med varandra direkt om vem som gör vad och när 

det ska göras. För att alla ska vara på samma tåg och/eller liknande insatser ska 

göras dubbelt eller glömmas bort.)?  

- Om inte: (Förklara och fråga:) - Skulle du önska en?  

- Om en finns: Är du nöjd med den? Hur arbetar ni med planen? 
 

INFORMATION 
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26. Hur är informationen från BUP Kungsholmen?  

(Får du veta det du behöver om dig och din behandling? – Med ett språk som känns 

bra för dig?) 

-  Är den tillräcklig?  

- Om nej – Vad saknas?  

27. Får du information om vad mottagningen erbjuder?  

- Har du några tankar om det? 

28. Är det någonting du önskar få mer information om –  

- I så fall: vad? 

29. Har du fått information om hur du ska gå tillväga om du vill lämna synpunkter 

och/eller klagomål på din vård eller mottagning? 
 

AVRUNDNING: 

30. Finns det någonting som du vill tillägga som vi inte har frågat om?  

- Vad? 

31. Hur kändes intervjun? 

Om det är en telefon-intervju. Ta namn och adress så skickar jag presentkortet. 

Vill informanten ha resultatet? Skriv i så fall ned kontaktuppgifter och förstör dem 

efter utskick. Tack. Bra jobbat! 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE BUP VÅRDNADSHAVARE. Inledning: 

Fråga om samt notera personens: Namn, ålder, kön eller icke-kön, tid på enheten i skrivande 

stund, samt om personen mottagit någon form av slutenvård tidigare (psykiatrisk slutenvård, 

kriminalvård med mera…) 

Glöm inte att informera om undersökningen, vår roll (egenerfarna som är utbildade att 

utföra brukarrevisioner för RSMH’s räkning), att det är frivilligt att delta, samt att 

informanter när som helst kan avbryta intervjun (utan att uppge skäl) eller strunta i att svara 

på en eller fler frågor. Informanter ska få visshet om möjligheten att ta tillbaka sina svar 

inom 2 veckor och att personens namn i samband med det försvinner från undersökningens 

material. Samt att vi har tystnadsplikt och alla intervjuer kommer att förstöras efter avslutat 

arbete. Endast den framarbetade anonymiserade rapporten kommer att finnas kvar. 

Intresserade kan få ta del av rapporten om de önskar (fråga!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS bästa revisor! Byt ut barn mot ”din dotter/son/tonåring” om möjligt. Använd endast 

ordet barn om detta anses passa informanten bäst  

- Osäker? Våga fråga! 

 

LOKALER 

32. Vad tycker du om Kungsholmens lokaler? 

- Väntrummen? – Behandlingsrummen? 

33. Är det något du önskar?  

- Eller saknar? 
 

TILLGÄNGLIGHET 

34. Motsvarar BUP:s öppettider/telefontider din/era behov? Om nej: Hur skulle du/ni 

vilja ha det? 

35. Brukar det vara enkelt att komma i kontakt med ditt barns behandlare?  

BAKGRUNDSFRÅGOR 

Namn: 

Ålder: 

Kön/icke-kön: 

Hur länge har du varit i kontakt med BUP Kungsholmen? 

Har ditt barn fått någon diagnos/er? – Vilken/vilka? 
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- Hur lång tid brukar det ta? Brukar ni kunna höras av enskilt? 

- Är det något sätt att kontakta BUP som du saknar just nu? – I så fall:  vilket? 

36. Hur lång tid tog det innan ni fick er första tid till BUP?  

- Har du någon synpunkt på det (ovanstående)? 

37. Hur upplevde du det första mötet på BUP? 

- Hur upplevde ditt barn det? 
 

BEMÖTANDE 

38. Vad är bra bemötande för dig? 

39. Hur blir du bli bemött av personalen  

(det vill säga behandlaren/behandlarna, receptionspersonalen, städare, psykologer 

och så vidare)?  

- Finns det någon situation när du brukar få bättre eller sämre bemötande? – Hur 

påverkar detta kontakten med BUP? 
 

UTREDNING 

40. Har ditt barn gjort en utredning?  

- Vad tycker du om den? 

41. Fick du stöd under tiden de gjorde en utredning om ditt barn?  

- Om ja – vilket? – Räckte det?  

- Om nej – hade du önskat det – vilket? 
 

VÅRD OCH BEHANDLING NU 

42. Vad mottar ditt barn för vård, behandling och/eller stöd för tillfället? 

- Är det anpassat efter hens behov? – beskriv gärna på vilket sätt det är (eller inte 

är) det 

43.  Hur tycker du att behandlingen har fungerat hittills?   

- Vad är bra? Vad är mindre bra? Om medicinering kommer på tal: Uppmuntra 

informanten att berätta mer! 

44. Träffar du ditt barns behandlare så ofta som du vill?  

- Hur ofta är det? Om nej – hur skulle du vilja ha det? 

45. Vad tycker du om ditt barns behandlare?  

- Om en är mindre nöjd: Vet du hur du ska gå tillväga om du önskar byta 

behandlare?  

46. Känner du dig bekväm med att ta upp vad du vill på BUP? 

- Får du möjlighet att tala enskilt med ditt barns behandlare om behov skulle 

uppstå? 

 

47. Har du fått träffa andra i en liknande situation?  

Om ja: Vad tyckte du om det?  

48. Har ditt barn träffat andra barn i liknande tillstånd som hen?  
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-  Om ja: Hur var det? Om nej: Skulle du önska att hen fick det? 

49. Finns det någonting du önskar skulle finnas på mottagningen?  

-  I så fall vad? 

50. Hur ser stödet ut för övriga familjemedlemmar? 
 

VÅRD OCH FRAMTID 

51. Vad vill du att vården, behandlingen och/eller stödet ska leda till? 
 

DELAKTIGHET: 

52. Vad är delaktighet för dig?  

-  Känner du att du får vara så delaktig i ditt barns behandling som du önskar?  

-  Om ja – på vilket sätt? Om nej – Hur skulle du vilja ha det?  

(Kära teammedlem, en notis: Om någon här undrar vad delaktighet kan 

innebära föreslås att detta förmedlas: Personalen frågar efter den enskildes 

åsikter, tar det han/hon/hen eller den har att säga på allvar och kan bjuda in 

den till att tillsammans med dem ta viktiga beslut om personens vård. Det är 

delaktighet) 

53. Känner du att all personal lyssnar på dig?  

-  Känner du att dina åsikter är viktiga och tas tillvara på?  

-  Kan du ge något exempel? 

54. Har du klagat på någonting någon gång?  

-  Till vem/vilka? – Vad hände då? 

55. Känner du till att ditt barn har en individuell plan/vårdplan?  

(Kära teammedlem, en notis: En individuell plan, även kallad ”vårdplan” är ett 

dokument där det står vad en patient anses ha för diagnos eller tillstånd. Vilka 

behov han, hon, hen eller den har.       Styrkor och 

skörheter/utvecklingsmöjligheter. Samt den behandling och vård som planeras.  

En vårdplan justeras emellanåt om en behandling exempelvis behöver läggas till, 

tas bort eller kompletteras. Därför är det ett så kallat ”levande dokument”.) 

- Om ja: Har du och ditt barn varit med och utformat dess innehåll? – På vilket sätt? 

Om nej: (Förklara och fråga): Hade ni önskat att det skulle vara så? 

56. Känner du till begreppet SIP – Samordnad Individuell Plan  

- (Kära teammedlem, en notis: En SIP skrivs under ett möte där hela nätverket 

runt barnet deltar och talar med varandra direkt om vem som gör vad och när 

det ska göras. För att alla ska vara på samma tåg och/eller liknande insatser ska 

göras dubbelt eller glömmas bort.)?  

- Om inte: (Förklara och fråga:) - Skulle du önska en?  

- Om en finns: Är du nöjd med den? Hur följs planen upp? 

INFORMATION 

57. Hur är informationen från BUP Kungsholmen? – Är den tillräcklig?  

- Om nej – Vad saknas?  
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58. Får du information om vad mottagningen erbjuder?  

- Har du några tankar om det? 

59. Är det någonting du önskar få mer information om –  

- I så fall: vad? 

60. Har du fått information om hur du ska gå tillväga om du vill lämna synpunkter 

och/eller klagomål på din vård eller mottagning? 
 

AVRUNDNING: 

61. Finns det någonting som du vill tillägga som vi inte har frågat om?  

- Vad? 

62. Hur kändes intervjun? 
 

Vill informanten ha resultatet? 

Skriv i så fall ned kontaktuppgifter och förstör dem efter utskick. 

Om det är en telefon-intervju. Ta namn och adress så skickar jag presentkortet. 

 

Tack. Bra jobbat! 

 

 


