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1. INLEDNING 

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 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. 
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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 

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 PRIMA BUP HANDEN.  
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 Handen anmälde intresse och beslut togs om att där genomföra en 

brukarrevision. 

  

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 åtta intervjuer med två ungdomar och sex vårdnadshavare som besöker Prima BUP 

Handen. Intervjuerna genomfördes under våren 2019.  

Brukarrevisorerna var Fredrik Gothnier, Fredrik Thorberg och Gunilla Timelius 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, tackade vi ja till en 

inbjudan från NSPH Stockholm (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Stockholm) till en 

hearing där både ungdomar och vuxna från olika patientföreningar deltog. Några ungdomar 

hade egna erfarenheter av BUP. Det blev intressanta diskussioner som gav större förståelse 

för ungdomars situation på BUP. Det blev till hjälp i vår frågeformulering.  
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I nästa steg besökte brukarrevisorerna verksamheten Prima BUP Handen under april 2019 för 

att träffa enhetschef Inger Gynning och berätta om revisionen och se lokalerna. Enhetschefen 

fick av oss skriftlig information om revisionen och förfrankerade kuvert som skulle delas ut till 

besökare på Prima BUP Handen. Besökarna kunde anmäla intresse för intervju genom 

telefon, SMS eller via en talong som skickas till RSMH i det förfrankerade kuvertet. 

Samordnare och revisorer träffades i april och maj 2019 på RSMH i Stockholm för att 

formulera frågor och skapa två intervjumallar, en för ungdomar och en för vårdnadshavare. 

Mallarna har fyra teman och användes under samtliga intervjuer (se bilaga på sid 25-28).  

Intervjumallarnas teman var: 

1. Bemötande 

2. Behandling och uppföljning/ SIP 

3. Inflytande och delaktighet 

4. Tillgänglighet/ Lokaler 

Intervjuerna bokades in med intressenter och har genomförts via personliga besök och 

genom telefonintervjuer. Samtliga intervjuer skedde under juni 2019. Brukarna fick 

information om revisionen och fick till RSMH anmäla sitt intresse om att bli intervjuad.  

När intervjuerna var klara sammanställde vi svaren och analyserade dem tematiskt.  

1.6 RAPPORTENS INNEHÅLL 
Innehållet bygger huvudsakligen på åtta intervjuer och informationen 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 PRIMA BUP HANDEN.  
Prima BUP Handen ligger vid Handens pendeltågsstationen i södra Stockholm. 

Upptagningsområde är Nynäshamn, Haninge och Tyresö. På Prima BUP Handen arbetar ett 

trettiotal personer. sju doktorer, cirka elva psykologer, fyra sjuksköterskor, en kurator, en 

arbetsterapeut och två specialpedagoger.  

Patienterna erbjuds utredning, behandling och psykoedukativa insatser.. När patienten 

kommer på nybesök kan de få träffa socionom, psykolog, sjuksköterska eller läkare. Alla 
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chefer på mottagningen jobbar kliniskt. Om det beslutas om utredning så sker efter 

utredning en återkoppling och kontakt med skolan. Om det beslutas om medicinsk 

behandling har barnet en ettårsuppföljning. Det är inga köer till utredning.  

2018 hade Prima BUP Handen 3720 patienter och 1250 nybesök. Behandlingarna som 
erbjuds är bland annat farmakologisk behandling, olika former av individuell 
samtalsbehandling såsom psykoterapi med KBT; PDT eller IPT inriktning eller stödsamtal. 
Gruppbehandlingar tex basbehandling, ACT, viljestarka barn, mini PIA  och fysgrupp. 
Psykoedukativa insatser i föreläsningsform  om ADHD, autism, och ångest samt ett nystartat 
projekt där man erbjuder Virtual reality behandlingar mot social fobi.  

Öppettider är måndag-fredag 8-17 med kvällsöppet på tisdagar.  
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2. SAMMANFATTNING 
Alla utvecklingsförslag är inte listade nedan. Se alla utvecklingsförslag på sid 23-24 

TEMA POSITIVT UTVECKLINGSFÖRSLAG 
BEMÖTANDE Bemötandet uppges av både 

ungdomar och vårdnadshavare som 
mycket bra.  
Ungdomar känner sig inte dömda.  
Det uppges positivt att 
vårdnadshavare träffar samma 
personal vid varje besök. 
Personalen fokuserar på barnet och 
lyssnar på både vårdnadshavare och 
barn.  

Det uppges av en person att 
det hänt en gång att fel 
recept har blivit utskrivet. 
Något att tänka på. 

 

BEHANDLING OCH 
UPPFÖLJNING 

Positivt att Prima BUP Handen ger 
hjälp med vissa somatiska 
kontroller. 
Personalen är lättillgänglig och ger 
snabba svar på förfrågningar. 
Bra att det går att få snabba svar 
även på SMS och mail. 
Fint att ungdomar får träffa 
behandlare oftare när de mår dåligt. 
Positivt att behandlare engagerar 
sig i ungdomarnas liv.  
Positivt att det erbjuds flera olika 
behandlingsformer. 
Bra att det informeras om vad som 
kommer att hända under 
utbildningar och utredningar, så att 
alla blir förberedda på vad som 
komma skall. 
God framförhållning i behandlingen 
anser ungdomarna. Viktigt att de 
vet vad som ska hända. 
Ungdomarna får vara med och 
bestämma hur medicineringen ska 
se ut.   
Personalen är kunnig och 
medkännande. 
Personalen är empatisk och 
uppvisar en hög professionalism 
med kunniga och vänliga 
behandlare.  
 

Föräldrarna borde i början 
av sin kontakt med Prima 
BUP Handen informeras om 
sina rättigheter och vad de 
kan förvänta sig. Detta för 
att underlätta för 
föräldrarna att kunna ställa 
krav om kontakten inte blir 
som den borde vara.  
Informera om möjligheten 
att vårdnadshavare kan få 
vara med under alla samtal 
med barnet. Kan vara en 
känslig fråga för barnet 
dock. 
Informera vårdnadshavare 
mer om vilka stöd/ 
utbildningar som finns att få 
på Prima BUP Handen, för 
att fånga upp de som inte 
fått tillräcklig information. 
Informera både muntligt 
och skriftligt. 
Önskemål om utbildningar 
för vårdnadshavare av en 
återhämtad egenerfaren, 
som föreläser om sin egen 
problematik. 
Individanpassa utbildningar 
om diagnos. Kan vara svårt 
att ta in all information på 
en gång. Går det att gå 
utbildning flera gånger? 
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Det efterfrågas fler 
diagnosrelaterade 
utbildningar för 
vårdnadshavare.  
Prima BUP Handen bör 
engagera särskilt lämpliga 
vårdnadshavare till barn 
med diagnos. Dessa kan 
fungera som mentorer för 
att tillhandahålla hjälp vid 
behov ideellt eller mot viss 
ersättning. Önskvärt vore 
att det finns mentorer för 
alla diagnoser. 
Se över rutiner som har med 
vem som får göra sin röst 
hörd. Hur är det med till 
exempel närstående som 
inte är biologiska föräldrar? 
Fråga barnet i högre 
utsträckning? Motivera 
dessa beslut tydligt. 
Önskemål om utbildning för 
hjälp att hantera känslor och 
impulskontroll. 

INFLYTANDE OCH 
DELAKTIGHET 

Ungdomarna får information av sin 
behandlare förklarad på ett sätt så 
att de vet vad som menas.  
Ungdomarna får själva bestämma 
om de ska ta medicin och får vara 
med och bestämma i vilken dos 
medicineringen ska tas. 
  
Även vårdnadshavare är med och 
bestämmer medicinering och 
behandling.  
Vårdnadshavare får information 
förklarad för sig på ett lättfattligt 
sätt.  
Om en behandlare inte kan svara på 
en fråga tas frågan till en kollega.  
Det är enkelt att få information om 
diagnos och annat på 
mottagningen. 
  
Ungdomarna får träffa sina 
behandlare så ofta som de vill. 

Önskemål om mer varierade 
tider för vårdnadshavare 
som är mycket uppbokade. 
Finns önskemål om mer 
information om diagnoser. 
Önskemål om samspelslekar 
med barn och 
färdighetsträning. 
I receptionen är det viktigt 
att alla alltid har ett bra 
bemötande.   
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Personal lyssnar på ungdomarna.  
Det finns en dialog mellan 
behandlare och ungdomar och 
mellan behandlare och 
vårdnadshavare.  

TILLGÄNGLIGHET/ 
LOKALER 

Det är lätt att nå Prima BUP Handen 
på telefon, SMS och genom besök. 
Svar ges samma dag eller dagen 
efter.  
Mottagningen ligger centralt i 
Handen med goda 
kommunikationer.  
Lokalerna är bra utformade.  

Kaffemaskin önskas i 
väntrummet. 
Det finns önskemål om att 
det skulle vara lite mindre 
färg på väggarna och färre 
tavlor eftersom det ger för 
mycket intryck. 
En TV- skärm i väntrummet 
med information om vad 
man kan få hjälp med på 
mottagningen, och 
telfonnummer det går att 
ringa till om man mår dåligt. 
Dessa nummer kan vara till 
Mind självmordslinje, BRIS, 
Nationella hjälplinjen osv. I 
väntrummet på TV-skärmen 
kan också ges information 
vad till exempel en vårdplan 
är och hur det går att få tag 
på den.  
I väntrummet bör även en 
brukardator finnas med 
information om diagnoser. 
Datorn kan också användas 
till exempel till att fylla i 
undersökningar och 
nöjdhetsenkäter.  
Ett litet bibliotek med 
böcker om olika diagnoser 
som går att låna.  
En förslagslåda i 
väntrummet.  
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3. RESULTATDEL 

3.1 OM DE INTERVJUADE 

Vi intervjuade totalt åtta personer, två ungdomar och sex vårdnadshavare. Ungdomarna var i 

åldern 13-17 år. På grund av de lilla antalet intervjuade ungdomar vi hade valde vi av 

anonymitetskäl att inte nämna kön. Vårdnadshavarna var i åldern 40-48 år. Av dessa var en 

man och fem kvinnor.  

3.2 BEMÖTANDE 

3.2.1 UNGDOMAR 

De intervjuade ungdomarna tycker att de blev bra bemötta när de första gången kom till 

Prima BUP Handen. Det lyfts att bemötandet var bra och en nämner att hen kände sig trygg. 

En annan betonar att hen blev snabbt emottagen eftersom det hade inträffat en incident 

och hen mådde dåligt. Det tas även upp att personalen är bra på att lyssna och förstå och en 

intervjuad ungdom betonar särskilt att personalen har ett väldigt bra bemötande och är 

förstående. Personalen dömer inte utan det känns tryggt att komma till Prima BUP Handen. 

På frågan om vad personalen gör som är dåligt så svarar ungdomarna ”ingenting” men en 

ungdom uppger att fel recept skrevs ut. 

3.2.2 VÅRDNADSHAVARE 

Bemötandet upplevs av de intervjuade vårdnadshavarna som bra och mycket bra. På frågan 

om hur vårdnadshavaren och barnet blev mottagna när de kom till Prima BUP Handen har 

två vårdnadshavare något negativt att säga. En är både positiv och negativ. Vårdnadshavarna 

menar att personalen på Prima BUP Handen är trevliga, snälla och lyssnande. Det uppges 

också att personalen är lyhörda och har ett trevligt bemötande. ”Personalen är jättebra”.  

Personalen är också inkännande och tar symptomen på allvar.  

En vårdnadshavare anser att det är negativt att barnet inte fick någon diagnos. Det uppges 

också att det tog tid att få kontakt. 

Vi frågade också mer specifikt vårdnadshavare vad personalen gör som är bra. Det uppges 

att det är bra att det finns kontinuitet eftersom den intervjuade har samma kontakt hela 

tiden. Personalen är ödmjuk och hjälper till. Det är mycket positivt att det går att bolla olika 

frågor med personalen, till exempel medicinfrågor, vilket var viktigt för en intervjuad 

vårdnadshavare. Det uppges vidare att personalen lyssnar in både barn och vårdnadshavare. 

Personalen är vidare lättillgänglig för vårdnadshavare och svar ges inom 24 timmar. De 

fokuserar på barnet och är grundliga och kunniga på sitt område. Det uppges vidare av 

vårdnadshavare att personalen har förmågan att sätta sig in i situationer snabbt. En annan 

synpunkt är att Prima BUP Handen förstår vårdnadshavare och barn och ser dem. 

På frågan vad personalen gör som är negativt svarar båda ungdomarna och fyra 

vårdnadshavare att personalen inte gör någonting dåligt. Synpunkten att det inte alltid 

lyssnas på andra än de biologiska föräldrarna framkommer.  
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3.2.3 BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER: 

Personalens bemötande upplevs som bra eller mycket bra av ungdomarna och så gott som 

alla vårdnadshavare som vi har intervjuat hade samma uppfattning. Ungdomarna känner sig 

trygga och nämner att de inte blir dömda. Personalen lyssnar på ungdomarna och är 

förstående enligt de intervjuade. Det beskrivs av vårdnadshavare som positivt att de träffar 

samma personal varje gång och att personalen fokuserar på barnet och lyssnar på både 

vårdnadshavare och barn. Personalen framstår för vårdnadshavare som både kunniga och 

medkännande överlag. Svar ges snabbt vid förfrågningar, vilket också uppskattas. Vi drar 

slutsatsen att personalen har ett bra bemötande. Vi rekommenderar att Prima BUP Handen 

fortsätter med sitt goda bemötande. Många vårdnadshavare anser att personalen är bra på 

att bolla olika saker med, bland annat i medicinfrågor. Det uppges vidare att personalen 

lyssnar in både barn och vårdnadshavare på ett professionellt sätt. Personalen är 

lättillgänglig och ger snabba svar på förfrågningar.  

Vi har fått uppfattningen att Prima BUP Handen tar kontakt med vårdnadshavare vid behov. 

Vi anser att Prima BUP Handen i vissa fall även bör lyssna på andra närstående än bara 

vårdnadshavare. Kanske kan mottagningen fråga barnet i högre utsträckning om vem som 

finns för dem när de behöver någon. 

Det framkommer även av någon vårdnadshavare att det tog alltför lång tid att få kontakt 

inledningsvis. Det första mötet är extra viktigt. Något att tänka på.  

3.3  BEHANDLING OCH UPPFÖLJNING/SIP 

3.3.1 UNGDOMAR 

De intervjuade ungdomarna vet varför de går på Prima BUP Handen och nämner att Prima 

BUP Handen ska hjälpa dem att må bättre. En av ungdomarna har genomgått en utredning. 

När ungdomarna besöker mottagningen så undersöks hur de mår, medicin följs upp och de 

får träffa sin behandlare. Det händer att vissa somatiska undersökningar utförs, såsom 

exempelvis vikt och blodtryck. Ungdomarna nämner att de träffar sin behandlare oftare när 

de mår dåligt. När de mår bättre får de träffa en behandlare till glesare tidsuntervall. 

Ungdomarna trivs med sina behandlare. De anses som bra och mycket bra. Det uppges av en 

ungdom att hen är glad att ha haft sina behandlare som hjälpt hen ”jättemycket”. På frågan 

vad behandlare gör som är bra så tycker de att det är positivt att behandlare har lärt känna 

dem personligen, känner till deras fritidsintressen och att de engagerar sig i deras liv. 

Behandlarna hjälper, tar sig tid och tänker ut vad som passar i olika situationer. På frågan om 

vad som är mindre bra nämns det att det kan bli fel med recepten.  

På frågan vilken hjälp ungdomarna får av sina behandlare så har de fått hjälp med mediciner 

och vissa somatiska undersökningar. Det har hänt att en av ungdomarna har träffat en 

särskild behandlare som är behjälplig med frågor kring diagnosproblematik och hjälpt till 

med vart man kan vända sig utöver Prima BUP Handen. De saknar ingenting i 

behandlingsväg. De har tillfrågats om de vill ha fler behandlingsformer av behandlare. De är 
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tacksamma över hjälpen de fått. De intervjuade ungdomarna känner sig trygga med att de 

kan ta upp vad de vill när de är på mottagningen. En som gjort utredning tycker att både den 

och informationen kring den var bra. Hen fick också veta vad som skulle hända i utredningen 

och var därför förberedd. Det hela gick bra. En av ungdomarna har gått en utbildning på 

Prima BUP Handen. Utbildningen ansågs som bra trots att hen redan kunde det mesta av 

innehållet. Ungdomarna tar medicin och anser att mediciner har hjälpt dem. En av 

medicinerna som hen fick minskade tröttheten och hen blev mer företagsam. Ungdomarna 

anser att de är med och påverkar hur medicineringen ser ut. ”Ja. Jag bestämmer vilka 

mediciner jag ska ta och om jag ska sluta”.  Båda ungdomarna mår bättre efter att ha gått till 

Prima BUP Handen. Hur de mår kan dock ha växlat under behandlingens gång. De 

intervjuade ungdomarna anser att de har fått en förklaring på hur de och sin diagnos 

fungerar och vet vad som ska hända i behandlingsväg i framtiden. Ingen av ungdomarna har 

något förslag på hur mottagningen kan bli bättre.  

3.3.2 VÅRDNADSHAVARE 

Vi frågade vårdnadshavare vad de tycker om sina barns behandlare. Det framkommer bara 

positiva synpunkter från vårdnadshavarna. Det uppges att läkaren är bra och trevlig och att 

det är lätt att få kontakt och att de får snabba svar. Om behandlare inte kan svara på frågan 

så kontaktar hen någon kollega och återkommer med svar så fort som möjligt. Andra saker 

som uppskattas är att behandlare frågar barnet och föräldern hur medicinen verkar och att 

det finns somatiska kontroller. Det finns SMS-kontakt. Vidare nämner vårdnadshavare att 

behandlarna är ”väldigt bra, trevliga och kunniga och är lätta att ha att göra med”. De vet 

hur de ska vara för att tala med barn. Vidare lyssnar de bra.  

De stöd som vårdnadshavare upplever att de får av sin/ sina behandlare är medicinskt stöd, 

där det ingår förklaringar om biverkningar. Det nämns återigen att behandlare koncentrerar 

sig på barnen. De är förtroendeingivande och det är positivt att det går att bolla frågor med 

behandlarna. Vidare ges det rådgivning och känslomässig stöttning. Flera vårdnadshavare 

uppger att de har kunnat ringa när det varit jobbigt. En vårdnadshavare säger att Prima BUP 

Handen är snabba med tider vid behov. Mellan klockan 8.00-16.00 ges det snabbt svar. I 

övrigt kommer svar nästa dag.  

Vi frågade vårdnadshavare om barnet har gjort en utredning på Prima BUP Handen. Alla 

svarade ja på den frågan. En vårdnadshavare deltog inte så mycket medan de övriga svarade 

att utredningen var bra. Det fanns önskemål av en vårdnadshavare att få vara med när 

barnet talade med läkaren. Det nämns att personalen lyssnar in bra under utredningen. Det 

ansågs som positivt att vårdnadshavaren kunde göra en del saker i utredningen hemma. 

Vidare upplevdes utredningen av en vårdnadshavare som lite lång, men samtidigt betonar 

denne att det behövs en lång utredning för att ställa rätt diagnos. Efter genomgången 

utredning avslutades den med dokumentation och länkar om vart vårdnadshavare och 

ungdomar kan vända sig för att få stöd. En vårdnadshavare uppskattade att det talades om 

vårdplanering framåt.   

Vi frågade vårdnadshavare om de hade deltagit i något/ några av stöden ångestföreläsning 

för föräldrar, gruppsamtal för föräldrar, basbehandling eller känsloskola. Tre intervjuade 
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uppgav att de hade deltagit i något av det ovanstående eller liknande, till exempel 

gruppsamtal. Av de tre som inte deltagit hade två tillfrågats om de ville delta. Bara en hade 

inte erbjudits någon liknande uppföljning. Av de tre som deltagit i dessa stöd uppger en av 

dem att det var bra eftersom det gav en bekräftelse på vad vårdnadshavaren upplevt. Det 

önskades dock att någon återhämtad person med diagnos skulle vara med och tala om sina 

erfarenheter. En vårdnadshavare uppger att basbehandlingen var bra men att barnet tyckte 

att det var jobbigt, eftersom det var för mycket information att ta in för hen vid tillfället.  

 

Vi frågade vårdnadshavare vilken behandling/ stöd barnet deltagit i. Prima BUP Handen 

säger att de erbjuds till exempel basbehandling inklusive känsloskola, ACT-grupp för att 

hantera ångest, psykoedukation för att lära om sin diagnos, gruppbehandling, virtual reality 

för social fobi, aktiveringsgrupp för att få motion, psykologbehandling med KBT och 

psykodynamisk psykologbehandling. Ingen av vårdnadshavarna uppgav att deras barn 

deltagit i något av ovanstående, eftersom deras barn inte haft behov av dessa insatser utan 

de har erbjudits andra insatser efter behov. Det uppges att barnet haft kontakt med 

psykolog samt medicinuppföljning av behandlare samt gjort utredningar.  

 

Två av vårdnadshavarna läser på själva eller söker på Internet efter information om sina 

barns diagnoser och behandling. 

 

Vi frågade vårdnadshavare om det är någon behandling som de saknar på Prima BUP 

Handen. Två vårdnadshavare säger nej och en vill ha ADHD- utbildning. Någon vill ha en 

mentor som själv har barn med samma diagnos.  

Det är två saker som tas upp av vårdnadshavare när vi undrar om de saknar något i stöttning 

och engagemang från Prima BUP Handen. Det önskas mer information om vad mottagningen 

erbjuder. En vårdnadshavare tar upp att barnet inte fick en diagnos på flera år trots att 

problem iakttagits sedan tidigare.  

När det gäller vilka kontakter som vårdnadshavare och barn har på Prima BUP Handen just 

nu nämns läkarkontakt för medicinering, psykologkontakt, årliga kontroller, kontakt med 

sköterska, arbetsterapeut och läkare. På frågan hur kontakten ser ut så framkommer bara 

positiva svar av vårdnadshavare. Det nämns av en intervjuad vårdnadshavare att det kan 

vara svårt att ha en åsikt om hur kontakten fungerar eftersom denne inte har något annat 

att jämföra med. För övrigt är uttalanden som ”Jättebra kontakt. Jättelätt att få kontakt för 

frågor”. ”Det är en bra och stöttande läkarkontakt” vanligt förekommande. Alla 

vårdnadshavare uppger att de och deras barn är trygga när de besöker mottagningen i 

Handen.   

Vi frågade vårdnadshavare om deras barn hade haft en Samordnad Individuell plan (SIP). Två 

svarar att de inte vet och tre svarar nej. En vårdnadshavare säger att de haft 

återgivningsmöte på Prima BUP Handen med lärare, speciallärare och kurator, vilket 

fungerade till belåtenhet. En annan vill framförallt få stöd med samtal i skolan och vill att 

Prima BUP Handen deltar.  
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Det är bara en vårdnadshavare som uppger att barnet har en vårdplan och hen tillägger 

”troligtvis medicinlista”. Tre svarar nej och två att de inte tror det. Den som svarar ja på 

frågan om vårdplan säger att vårdplanen följs upp genom att det föreslås saker som bollas 

mellan föräldrar och läkare.  

Hur bedömer du att ditt barn har fått hjälp med att överkomma sina problem var en fråga vi 

ställde. Svaren varierade. Det uppges att barnet har fått medicin och att barnet fått bra 

hjälp. En vårdnadshavare uppger dock att hen gjort mycket själv. Det uppges att de har blivit 

bra till slut när barnet fått medicin och har fått träffa en bra kurator. Någon nämner att 

barnet går/ gått i samtalsterapi. Det uppges också att det har gått att byta behandlare efter 

önskemål från barnet. Det framkommer vidare att vårdnadshavare förväntar sig fortsatta 

samtal och råd.  En uppger att hen är bokad på framtida möten på mottagningen. Någon 

säger att hen ska gå kurs på mottagningen. Hjälp i skolan förväntas också. Det tas upp att det 

finns önskemål om kurator. En vårdnadshavare uppger att barnet skulle vara hjälpt av stöd 

med hur känslor, utbrott och impulskontroll ska hanteras.  

Som avslutande fråga under temat Behandling, uppföljning och SIP undrade vi om 

vårdnadshavarna hade något förslag på hur Prima BUP Handens verksamhet skulle kunna bli 

bättre. Önskemål finns om mer individuell vårdkontakt med kurator. Det önskas också mer 

stöd för barnet. Det nämns att det behövs mer stöttning som förälder, fler utbildningar och 

att själv kunna påverka tidsbokningen.  Önskemål finns att Prima BUP Handen ska ta initiativ 

till att föreslå en eller flera tider för möten, eftersom det finns de vårdnadshavare som ofta 

varken har tid eller kraft att ta tag i det själva. Åsikten att mottagningen borde ha mer 

resurser så att det går snabbare att få tid för nybesök och utredning förs fram. En 

vårdnadshavare uppger ”Jag får fixa allting själv”.  Det föreslås att ”oavsett problem ska hjälp 

sättas in i tid. Varje lokalmottagning borde knyta till sig mentorer med egna diagnoser som 

föreläser för en grupp föräldrar. Där kan även äldre barn 15-17 år vara med. Träffarna bör 

vara obligatoriska, kanske var tredje månad.” Personal kan bjudas in från Autismcentrum 

och ADHD -centrum så att man inte behöver åka in ända till stan. Några vårdnadshavare 

nämner att de ej har tid att gå på kurser eftersom de har så många vårdkontakter. PIA 

(utbildning för föräldrar och barn i ADHD) borde vara obligatoriskt anser någon. Det önskas 

mer information om ADHD, eftersom det för närvarande endast finns tre timmars utbildning 

vilket det dessutom är svårt att få plats till.  

3.3.3 BRUKARREVISORENAS REFLEKTIONER: 

Föräldrarna borde i början av sin kontakt med Prima BUP Handen informeras om sina 

rättigheter samt vad de kan förvänta sig. Detta för att underlätta för föräldrarna att kunna 

ställa krav om kontakten inte blir som den borde vara.  

De intervjuade ungdomarna vet varför de går på mottagningen och nämner att Prima BUP 

Handen ska hjälpa dem att må bättre. Det är positivt att mottagningen även ger hjälp med 

vissa somatiska kontroller. Många med psykisk ohälsa får en eftersatt somatisk vård. Det är 

därför mycket bra enligt oss revisorer att personal även tar hänsyn till det somatiska 

tillståndet. Det vore enligt oss önskvärt att det stod med i vårdplanen om den somatiska 

hälsan och när och hur ofta barnet ska göra en somatisk kontroll. Vi rekommenderar att 
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detta bör följas upp. Eventuellt kan Prima BUP Handen hjälpa till med att få en utförligare 

somatisk hälsoundersökning.   

Det är väldigt positivt att så många uppger att det går att få snabba svar och att det är lätt 

att få kontakt med Prima BUP Handen. Det är bra att det också går att få snabba svar även 

på Sms och mail. Men även åsikten att mottagningen borde ha mer resurser, så att det går 

snabbare att få tid för nybesök och utredning framskymtar.  

Ungdomarna nämner att de träffar sin behandlare oftare när de mår dåligt, vilket vi revisorer 

ser som mycket positivt. Ungdomarna trivs med sin behandlare och det har hjälpt 

ungdomarna mycket.  På frågan vad behandlare gör som är bra så tycker de att det är 

positivt att behandlare har lärt känna dem personligen, känner till deras fritidsintressen och 

att de engagerar sig i deras liv. Behandlarna hjälper, tar sig tid och tänker ut vad som passar i 

olika situationer. Behandlarna är mycket uppskattade av ungdomarna. Ungdomarna har 

informerats om att det finns fler behandlingsformer och har erbjudits dessa. Vi revisorer ser 

behandlarna som mycket empatiska och att de verkligen har en vilja att hjälpa ungdomarna.  

Det verkar finnas önskemål från vissa vårdnadshavare att få vara med under alla samtal med 

barnet. Som vi revisorer förstår det så händer det att Prima BUP Handen är villiga att 

tillgodose ett sådant önskemål, men att det kanske inte informeras om det. Det fanns en 

intervjuad vårdnadshavare som ville vara mer närvarande under samtalen men inte blivit 

informerad om den möjligheten.   

Vi revisorer uppfattar att det varierar i hur vårdnadshavare blivit tillfrågade om de ville delta 

i ångestföreläsning för föräldrar, gruppsamtal för föräldrar eller basbehandling, känsloskola 

eller liknande. Vi får intrycket att vårdnadshavare bör informeras mer konsekvent om dylika 

saker på Prima BUP Handen eftersom det är så viktigt att få stöd, råd och kunskap om 

barnets diagnos. De flesta vårdnadshavare verkar endast bara ha blivit informerade om delar 

av de utbildningar som erbjuds. Några har inte fått information alls. Vi tycker att de borde få 

både muntlig och skriftlig information om vad som finns. Detta kan också läggas ut på 

hemsidan. Det borde bestämmas vilken information som ska ges och när det ska ges. Vi 

rekommenderar att det ges information till vårdnadshavare efter utredning, vid nybesök och 

vid ettårsuppföljningar.  

Den ungdom som gjort en utredning fick god information om vad som skulle hända i 

utredningen och var förberedd. En ungdom vi har intervjuat har också gått en utbildning och 

hen tyckte den var bra trots att hen redan kunde det mesta av innehållet. Vi revisorer tycker 

dock att det är mycket bra att hen tillfrågats och att utbildningen var givande.  

Vi föreslår att vårdnadshavare ska erbjudas att träffa någon vårdnadshavare med barn med 

samma diagnos som deras barn. Det finns även önskemål om att en egenerfaren person med 

diagnos föreläser. Ibland har även föräldrarna diagnos.  

En intervjuad vårdnadshavare efterfrågar en mentor som själv har barn med diagnos. Det 

anser vi speglar något av den frustration som vårdnadshavare kan uppleva. Vi anser att det 

pekar på en önskan om hjälp och stöd utöver vad mottagningen erbjuder. Kan Prima BUP 

Handen engagera särskilt lämpliga vårdnadshavare med barn med diagnoser att vara 
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mentorer och tillhandahålla hjälp vid behov? Det bör finnas mentorer för alla diagnoser. 

Mentorerna skulle till exempel kunna vara knutna till ett mentorsskap på sex månader 

ideellt eller mot viss ersättning. Arbetet som mentor bör inte bli för betungande eller 

tidskrävande.  

Det framkommer i vår undersökning att flera vårdnadshavare söker på Internet efter 

information. Vi tycker det är en bra idé om Prima BUP Handen har ett litet bibliotek med 

böcker om olika diagnoser som går att låna för vårdnadshavare. Sammanfattningsvis ser vi 

behov av att Prima BUP Handen tar ett helhetsperspektiv på sin information. Vi ser ett behov 

att mottagningen startar ett projekt där de ser över all information, till exempel diagnoser, 

mentorer för vårdnadshavare, böcker, läkarsamtal och uppföljande samtal. Kanske skulle ett 

kickoff- möte med personalen vara en bra idé om hur informationen ska läggas fram för att 

nå alla ungdomar och vårdnadshavare. Vid ett sådant möte kan det skapas ett samlat 

informationsprogram som Prima BUP Handen kan använda sig av i många år framöver.  

Behovet av information kan minska lite med föreläsningar och gruppsamtal med andra 

vårdnadshavare. Kanske skulle möjlighet till utbyte av telefonnummer och kontaktuppgifter 

mellan vårdnadshavare i gruppbehandlingar vara till hjälp? Det framkommer synpunkter 

som innebär att det i vissa fall kan behövas en viss individanpassning på utbildningarna. Det 

uppges av en vårdnadshavare att barnet på grund av sitt mående inte kunde ta in 

information vid utbildningstillfället. Är det möjligt att gå samma utbildning flera gånger vid 

behov? 

Två vårdnadshavare läser själv på om diagnos och behandling. Vi revisorer tycker detta 

verkar lite vanskligt. Vi anser att Prima BUP Handen bör informera mer om diagnoser och 

gärna bjuda in någon kunnig person till Haninge, som föreläser för en större krets av 

vårdnadshavare. I vår revision efterfrågar föräldrar fler diagnosrelaterade utbildningar. 

Önskemål finns om att dessa helst bör ligga i närområdet.   

På oss revisorer verkar det som om knappt någon intervjuad vårdnadshavare vet vad en SIP 

är. Vi rekommenderar att Prima BUP Handen informerar mer om vad det är och vilka 

kriterier som krävs för att upprätta en sådan.   

De intervjuade ungdomarna vet vad som ska hända i framtiden i sina behandlingar och får 

vara med och bestämma hur medicineringen ska se ut. Vi rekommenderar att mottagningen 

fortsätter med det goda behandlingssättet.  

Vi får intrycket att knappt någon vårdnadshavare vet om barnet har en vårdplan. Vi revisorer 

föreslår att mottagningen i högre utsträckning informerar om vad en vårdplan är och även 

ger vårdnadshavarna en skriftlig kopia. Flera intervjuade vårdnadshavare svarar på andra 

frågor att det finns en uppföljning av vården och att de kan bolla tankar och idéer med 

behandlare samt ta upp medicinfrågor. Många vårdnadshavare svarar att de vet vad som 

kommer att hända i framtiden. Så vi får intrycket att en vårdplan finns men att de 

intervjuade vårdnadshavarna inte känner till termen vårdplan. För att kunna ta ställning till 

olika behandlingar måste vårdnadshavarna veta vad en vårdplan är och vad som står i den. 
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Vårdnadshavare är i stort sett nöjda med behandlare och deras roll. De lyssnar, sätter sig in i 

barnets situation och bollar råd och svar med barn och vårdnadshavare.  Prima BUP Handen 

verkar vara empatiska och uppvisa en hög professionalism med kunniga och vänliga 

behandlare. Det framskymtar dock åsikten att Prima BUP Handen är väldigt 

medicininriktade. Men då vårdnadshavare är så nöjda med den vård som finns är det svårt 

att lämna rekommendationer på området.  

En vårdnadshavare uppfattar att hens barn är i behov av hjälp att hantera känslor och 

impulser. Det finns önskemål om att barnet ska få hjälp med dessa saker på Prima BUP 

Handen istället för att vända sig till en annan vårdinstans. Vi anser att detta vore önskvärt. 

3.4  INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

3.4.1 UNGDOMAR 

Ungdomarna tycker att de får informationen av sin behandlare förklarad på ett sätt så att de 

vet vad som menas. Ungdomarna får själva bestämma om de ska ta medicin och i vilka doser 

medicineringen ska tas. Det uppges att behandlare är bra på att förklara och att de inte 

tvingar på medicin till de intervjuade ungdomarna. En av ungdomarna uppger att hen får 

vara med och bestämma var hen ska träffa sin behandlare. En annan svarar ”Nej. Vi träffas 

alltid på Prima”.  

Båda ungdomarna får träffa sin behandlare så ofta de vill och de är nöjda eller mycket nöjda 

med behandlaren. De intervjuade ungdomarna säger att personal lyssnar på dem. När de 

kommer dit frågar personalen ”Hur är det?” Det uppges att personalen vill lyssna och att de 

vill att ungdomarna ska må så bra som möjligt. Personal är bra på att lyssna och sedan utgå 

ifrån det som sägs.  

På frågan om ungdomarna vill träffa andra barn som har liknande problem som de själva 

svarar en ”kanske” och en annan ”både och….jag vet inte”. Ungdomarna tycker att de blir 

tagna på allvar på Prima BUP Handen. På frågan om de vill att mottagningen skulle vara 

annorlunda på något sätt blir svaret att det kunde vara lite bättre service i receptionen.  

3.4.2 VÅRDNADSHAVARE 

Alla vårdnadshavare anser att de får information förklarad för sig på ett sätt så att de vet vad 

som menas. En intervjuad uppger att hen får förslag på hur hen kan göra. Hen har kontakt 

med en och samma behandlare. En annan intervjuad uppger att hen fick en förklaring innan 

utredning på hur gången var under utredningen och hur möten skulle gå till. Hen fick också 

förklarat vad som händer efter avslutad utredning.  

Alla intervjuade vårdnadshavare framhåller att de är delaktiga i att bestämma när och var de 

träffar mottagningens personal. Prima BUP Handen har erbjudit sig att komma hem till 

vårdnadshavare. Någon träffas alltid på mottagningen och anser att tidsbokningen fungerar 

bra. Någon har fått en plan och har rättat sig efter den. Det uppges av denna 

vårdnadshavare att hen inte har något annat behov för närvarande än att vara delaktig i 

planeringen. Det uppges av en annan vårdnadshavare att hen alltid tillfrågas om dagar och 

klockslag som passar. Någon som inte tycker att det enbart är positivt uppger att det borde 
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finnas fler lediga tider, eftersom hen får anpassa sig mycket ibland för att kunna ta den tid 

som erbjuds.  

Alla intervjuade vårdnadshavare tycker att de får träffa barnets behandlare så ofta som de 

vill. Det nämns att det finns extra tider vid behov och att det är bra uppföljning av 

medicinering. Någon uppger att hen inte ville att det skulle vara färre besök under 

utredningen eftersom den måste vara grundlig. Hen är nöjd. Om det behövs fler besök kan 

hen ej avgöra.  

 

Alla vårdnadshavare känner att de blir tagna på allvar på Prima BUP Handen. Det framhålls 

av en intervjuad att personal tar till sig alla frågor och besvarar dem om de kan, eller 

vidarebefordrar dem till en kollega. En vårdnadshavare framhåller dock att hen från början 

inte förstod hur allvarliga barnets problem var.    

Alla utom en intervjuad vårdnadshavare känner sig lyssnade på. En svarar ”jag vet inte”.   

På frågan om det är enkelt att få information om diagnoser eller annat på Prima BUP Handen 

svarar alla vårdnadshavare ja. En uppger att det finns en föräldragrupp om att ”äga” sin 

diagnos. Någon har erhållit både muntlig och skriftlig information och det uppges också att 

även barnets önskemål har tagits tillvara. Någon säger att hen inte frågat så mycket, ”men ja 

det är lätt att få information om diagnos eller annat”. En vårdnadshavare uppger att det var 

mycket information att ta in i början men att hen nu har fått allting förklarat för sig.  

Två intervjuade vårdnadshavare uppger att de har möjlighet att byta sitt barns behandlare 

vid önskemål om det. En intervjuad vårdnadshavare har bytt behandlare utan problem. 

Övriga svarar att de inte vet om att de kan byta behandlare.  

Vi frågade vårdnadshavare om de skulle vilja att barnet träffade andra barn som har liknande 

diagnoser. Fyra av sex vårdnadshavare svarar ja och två nej. En vårdnadshavare menar att 

det är möjligt att mindre barn kan träffas. När de blir äldre träffar de andra på sociala medier 

och i andra sammanhang, där man kan vara anonym och inte behöva ”skylta” med sin 

diagnos. Någon menar att är barnet för litet för att sitta och utbyta erfarenheter om diagnos. 

En annan menar att barnen gör det i andra sammanhang, till exempel i skolan och att det 

kanske är viktigare när de blir äldre att göra det. En tredje intervjuad svarar ja men att de ej 

har erbjudits detta. En vårdnadshavare uppger att barnet har gjort det på ett annat ställe i 

Stockholm. En som svarar nej menar att barnet hellre borde träffa andra i samma situation 

som kommit vidare. Vi revisorer får intrycket av att det finns en önskan om att barnen, när 

de blir äldre, kan utbyta erfarenheter om diagnoser, vilket redan nu sker utanför Prima BUP 

Handens regi. 

Vi frågade också om vårdnadshavare vill erbjudas möjligheten att träffa andra föräldrar i 

samma situation. Återigen är det fyra ja svar och två nej svar. En har inte erbjudits det på 

Prima Handen men gjort det på ADHDcenter. Ytterligare en svarar att de vill träffa andra 

föräldrar som befinner sig i samma situation, men har ej erbjudits det. En annan säger att 

det fått information om hur de skulle göra om de ville träffa andra i samma situation. De två 

som svarar nej har inte erbjudits det.  
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Vi frågade om de som vårdnadshavare fick vara med och påverka hur barnets medicinering 

ska se ut. Fem svarar ja men en menar att det är för tidigt att uttala sig om det. Någon 

menar att Prima BUP Handen är mycket medicininriktade och en annan uppger att hen varit 

med och ändrat i medicineringen. Efter information från vårdnadshavare ändrades dosen 

och det fanns recept att hämta ut redan samma dag, vilket upplevdes som mycket positivt. 

Det uppges av en vårdnadshavare att hen kan diskutera medicinen och hur sitt barns mår 

med läkaren.  

Vi frågade också vårdnadshavare om hur barnet mår av medicinerna. Svaren varierade. Svar 

som gavs var att barnet blivit hjälpt av medicinering. Något barn har blivit tröttare och 

lugnare. Någon annan tycker medicinen varit positiv men gett barnet dålig aptit. Allmänt 

uppges att medicinerna har hjälpt mycket och varit avgörande. Ytterligare någon säger att 

olika mediciner har fungerat på olika sätt och att hen har bytt medicin när det inte har 

fungerat. Ett barn uppges inte må bra. En intervjuad vårdnadshavare menar att hen ännu 

inte vet hur barnet mår, eftersom barnet endast har tagit medicin en kort tid.  

Tycker du att du får vara med och påverka ditt barns behandling? Alla svarar ja. Någon har 

bara fått medicinsk behandling och anser sig ej kompetent att utvärdera det.  Men om 

tröttheten blir för stor säger hen att hen kan vara med och minska dosen. En annan säger att 

Prima BUP Handen lyssnar på hen ”Ja. Vad gäller medicin.” Hen kan även få förslag via Sms, 

till exempel ” Testa det här!” Det uppges att det sker en dialog i medicinfrågor och 

vårdnadshavare får berätta hur medicinen fungerar. Två vårdnadshavare nämner detta. Det 

sägs också att Prima BUP Handen är mycket informativa om medicin. Någon säger att 

mottagningen svarar på frågor och har en ömsesidig idéutveckling medvårdnadshavare. 

Någon tycker det är tacksamt att hen kan vända sig till läkare om det är något som hen 

behöver.  

Avslutningsvis under inflytande och delaktighet frågade vi om vårdnadshavaren fick 

bestämma själv.Hur skulle du vilja att din kontakt/ ditt barns kontakt med BUP Prima ska se 

ut?  Svaren visar att de ger Prima BUP Handen ett högt betyg. Det uppges av flera att de vill 

att kontakten ska se ut som den gör nu och att det ska finnas möjlighet till en dialog där 

vårdnadshavaren ska kunna vara med och bestämma möten. Någon uppger att ”BUP- 

akuten” finns vid akuta besvär. En säger att allt är bra. ”Vi har bra kontakt med BUP Prima. 

Det är lättillgängligt”. Det finns kontaktpersoner som kommer hem till barnet. Det är bra att 

barnet har kontakt med kurator. En vårdnadshavare betonar särskilt att det är viktigt att 

barnet har förtroende för läkaren och även kan kontakta denne själv vid behov. Det 

framkommer önskemål om samspelslekar med barn och färdighetsträning. 

3.4.3 BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER: 

Prima BUP Handen får ett väldigt högt betyg på inflytande och delaktighet. 

Ungdomarna tycker att de får informationen av sin behandlare förklarad på ett sätt så att de 

vet vad som menas. De intervjuade ungdomarna får själva bestämma om de ska ta medicin 

och få vara med och bestämma om i vilka doser medicineringen ska tas. Det uppges att 

behandlare är bra på att förklara och att de inte tvingar de intervjuade ungdomarna att ta 

medicin. Det är ett mycket gott betyg på delaktighet.  
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Det är mycket positivt att alla vårdnadshavare får information förklarad för sig på ett 

lättfattligt sätt. Information om psykisk ohälsa kan vara svår att ta till sig och behöva 

upprepas.  

Vårdnadshavare tycker det är positivt att det är så lätt att få information om diagnoser på 

Prima BUP Handen. Information sker både muntligt och skriftligt. Vi revisorer får dock intryck 

av att vårdnadshavare också vill ha annan information utöver vad som ges på mottagningen, 

till exempel önskemål om mentorskap och dylikt. Vi revisorer får intrycket av att de 

intervjuade känner att de har en hög delaktighet på mottagningen.  

Ungdomarna får träffa sina behandlare så ofta som de vill och de är nöjda eller mycket nöjda 

med dem. De intervjuade ungdomarna säger att personal lyssnar på dem och när de 

kommer till mottagningen tillfrågas de ”Hur är det?” Det nämns att personalen vill lyssna och 

att de vill att ungdomarna ska må så bra som möjligt. Personal är bra på att lyssna och sedan 

utgå ifrån det som sägs. Detta ger ett mycket gott betyg för behandlare på Prima BUP 

Handen. 

Vårdnadshavare anser att de får vara med och påverka medicinering och barnets 

behandling. Delaktigheten är mycket god.  

Det går även att byta behandlare vilket vi revisorer anser mycket positivt.  

Det finns synpunkter hos vårdnadshavare om att barnen när de blir lite äldre ska ha 

möjlighet att träffa andra barn med samma problematik som barnet. Önskemål finns om att 

vårdnadshavare ska träffa andra föräldrar i samma situation.  

Det är positivt att så många känner att de är delaktiga i när och var de träffar Prima BUP 

Handens personal. Det önskas dock av någon att det fanns fler tider eftersom 

vårdnadshavaren får anpassa sig mycket för att kunna ta erbjudna tider. En av ungdomarna 

önskar möten på annan plats än på mottagningen. Går det att tillmötesgå vore det mycket 

bra för hen.  

Alla vårdnadshavare känner att det är lätt att få information i vissa frågor om diagnoser och 

vi revisorer tycker det är viktigt att informationen ges både muntligt och skriftligt. Det är 

mycket positivt att även barnets önskemål tas tillvara. Det uppges under tidigare tema att 

det finns önskemål om mer information om diagnoser, eftersom det är så centralt. Vissa 

föräldrar söker information om diagnoser på Internet vilket vi inte tror är bra.  

På frågan om hur kontakten/ ditt barns kontakt med BUP Prima skulle ut om du själv får välja 

ger svaren ett mycket gott betyg till Prima BUP Handens behandlare. Flera säger att de vill 

att kontakten ska se ut som nu. Det tycker vi är mycket positivt.  

Någon önskar samspelslekar med barn och färdighetsträning. Det anser vi vara ett gott 

förslag och rekommenderar att mottagningen undersöker vad de kan göra i saken.  
En av ungdomarna uppger att det kunde vara lite bättre service i receptionen. Vi revisorer 

anser att receptionen är en viktig plats som ger besökare ett första intryck av Prima BUP 

Handen. Vi anser att det är särskilt viktigt att bli trevligt bemött första gången, eftersom 

ungdomar eller vårdnadshavare kanske är lite nervösa och osäkra. 
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3.4 TILLGÄNGLIGHET / LOKALER 

3.4.2 UNGDOMAR 

De intervjuade ungdomarna anser att öppettiderna på Prima BUP Handen är bra och de 

säger att det är bra att mottagningen även går att nå på telefon. En uppger att hen inte i 

nuläget har behov av att ringa, men att det tidigare var viktigt att nå mottagningen och att 

det då gick att bestämma saker. En annan av de intervjuade ungdomarna uppger att hen får 

vara med och bestämma när mötena ska vara.  

De intervjuade ungdomarna tycker att Prima BUP Handens lokaler är fräscha och bra. En av 

dem har dock önskemål om att det borde vara lite mindre intryck av färg. Hen tycker det är 

för mycket färg och tavlor på väggarna.  

På frågan om behandlare varit hemma hos den intervjuade eller gjort hembesök så svarar en 

ungdom att någon varit hemma hos dem men hen vet inte om de kom från BUP Prima. Hen 

uppskattade besöket. En annan svarar kort ”Nej” på frågan.  

På frågan hur svårt/ lätt det är att ta sig till Prima BUP Handen svarar en av ungdomarna att 

det går ”lätt och är jättesmidigt” och en annan att ”det är enkelt, bara lite långt.” 

Vi avslutade med frågan om de har något att tillägga men ungdomarna svarade ”Nej.”  

3.5.2 VÅRDNADSHAVARE 

Alla intervjuade vårdnadshavare menar att öppettiderna på Prima BUP Handen är bra. En 

säger att öppettiderna är efter förväntan.  

Fem av sex intervjuade vårdnadshavare tycker att Prima BUP Handen har en bra 

tillgänglighet på telefon. ”Det är lättare att nå behandlare via telefon”. En menar att hen 

aldrig har ringt utan Smsat och mailat istället. 

Lokalerna får positiva omdömen av flertalet vårdnadshavare. En är negativ och en menar att 

det är neutrala lokaler. Andra kommentarer är: ”Centrala lokaler med sjöutsikt”. ”De är stora 

och ljusa”. ”Lokalerna är bra”. Två vårdnadshavare säger: ”Helt OK men kunde vara mer 

inbjudande”.  En kaffemaskin i väntrummet föreslås av en vårdnadshavare.  

Alla intervjuade vårdnadshavare tycker att det är lätt att ta sig till Prima BUP Handen.  

Avslutningsvis frågade vi om de intervjuade vårdnadshavarna har något att tillägga som vi 

inte frågat om. Tre svarar nej. Andra åsikter är: ”För lång tid innan utredning.” ”Andra 

närstående än föräldrarna borde få yttra sig om de biologiska föräldrarna vill det.” ”Vi har 

fått den hjälp som behövs. Vi hade inte klarat oss utan den hjälpen. ” 

 

3.5.3 BRUKARREVISORERNAS REFLEKTIONER: 

På frågan om tillgänglighet till Prima BUP Handen och öppettider och telefontider får vi 

nästan uteslutande positiva svar. Vi revisorer slås av den goda möjligheten att nå 

mottagningen. På många andra psykiatriska vårdenheter är det ofta enligt oss mycket svårt 
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att nå fram till läkare och återkoppling kan dröja. Det går att få kontakt med Prima BUP 

Handen via telefon, Sms eller mail och vårdnadshavare uppger att det får svar samma dag 

eller dagen efter. Det är vi revisorer inte vana vid på andra psykiatriska vårdenheter. Prima 

BUP Handen får ett mycket gott omdöme angående tillgänglighet. Någon menar dock att 

mottagningen borde ha mer resurser så att det blir lättare att få kontakt och få tid för 

utredning. Vi kan uppmana Prima BUP Handen att fortsätta med den goda tillgängligheten.  

På frågan om lokalernas utformning är både ungdomar och vårdnadshavare nöjda med hur 

dessa ser ut. En av ungdomarna menar dock att det borde vara lite mindre färg och tavlor så 

att det inte blir för mycket intryck. Hen tycker det är för mycket färg på väggarna. En 

kaffemaskin önskades i väntrummet, vilket vi revisorer anser vara ett gott förslag. 

Prima BUP Handen ligger centralt beläget nära buss och tågstation i Handen. Alla intervjuade 

ungdomar och vårdnadshavare menar att det är lätt att ta sig till mottagningen.  

Åsikten att det tog för lång tid innan utredning kom till stånd framkom av vårdnadshavare. 

På annat ställe har vi berört åsikten att andra närstående borde få yttra sig mer under 

utredningen om de biologiska föräldrarna vill det. 

I ett väntrum kan det ibland fördrivas en del tid. Vi tänker att denna tid kan användas till 

något nyttigt. Ett förslag är att det i väntrummet finns en TV- skärm med information om vad 

man kan få hjälp med på mottagningen och telefonnummer det går att ringa om man mår 

dåligt. Dessa nummer kan exempelvis gå till Mind självmordslinje, BRIS och nationella 

hjälplinjen. Kanske bör det stå vad en vårdplan är och hur det går att få tag på en sådan.  

I väntrummet anser vi det bör finnas en brukardator, där det går att hitta information om 

diagnoser och där man kan fylla i undersökningar och nöjdhetsenkäter. Även ett bibliotek 

anser vi skulle kunna vara till stor nytta, vilket ger Prima BUP Handen en översikt om vilken 

information som ges. Det kunde också finnas en förslagslåda i väntrummet.  

Vi avslutar med en positiv åsikt. ”Vi har fått den hjälp som behövs. Vi hade inte klarat oss 

utan den hjälpen. ” 
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4 SLUTORD 

Prima BUP Handen får ett mycket högt betyg på bemötande, behandling och delaktighet. 

Mottagningen har enligt oss revisorer en mycket bra verksamhet, som andra verksamheter 

skulle kunna ta till sig och lära sig av tycker vi, eftersom verksamheten fungerar så väl. 

Prima BUP Handen har en hög professionalism och empati hos personal. De förklarar saker 

på ett bra och lättfattligt sätt för både ungdomar och vårdnadshavare. Tillgängligheten till 

mottagningen är extremt god och de som Smsar, ringer eller mailar kommer fram och får 

vanligen svar samma dag eller dagen efter. 

Prima BUP Handen är väldigt uppskattat av såväl ungdomar som vårdnadshavare.   

Informationen till vårdnadshavare ges men det verkar dock som om inte alla blir 

informerade om allting som är relevant för dem av deras utbud. Vårdnadshavare efterfrågar 

även information i andra frågor än vad mottagningen erbjuder. Exempel på det är förslaget 

om att föräldrar som överkommit många svårigheter med sina barn skulle kunna fungera 

som mentorer för andra föräldrar som inte har kommit lika långt. Även vuxna med diagnoser 

skulle kunna fungera som mentorer. Denna brukarrevision påpekar att några av de problem 

som vårdnadshavare kan ställas inför inte alltid är lätta att lösa. Kanske kan denna revision 

göra Prima BUP Handen uppmärksam på några av dessa problem. Vi hoppas även att 

mottagningen i Handen vill gå i bräschen för att avhjälpa några av vårdnadshavares 

dilemman och ta del av deras förslag till lösningar. Vi tror att många kan gynnas av ett 

samarbete mellan vårdinrättningar.  
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5. UTVECKLINGSFÖRSLAG 

BEMÖTANDE 

1. Fortsätt med det goda bemötandet. 

2. Bra att ungdomar blir snabbt mottagna vid kriser. Fortsätt med det.  

3. Det uppges att det en gång har blivit fel recept utskrivet. Något att tänka på.   

BEHANDLING OCH UPPFÖLJNING 

4. Bra med somatiska kontroller. Fortsätt med det. 

5. Bra att ungdomar får mer hjälp när de mår dåligt. Fortsätt med det. 

6. Bra att frågor besvaras så snabbt på Sms, telefon och mail. Fortsätt med det. 

7. Bra att det bollas tankar och idéer med barn och vårdnadshavare i olika ämnen till 

exempel medicinfrågor.  

8. Föräldrar borde i början av sin kontakt med Prima BUP Handen informeras om sina 

rättigheter samt vad de kan förvänta sig. Detta för att underlätta för föräldrar att 

kunna ställa krav om kontakten inte blir som den borde vara.  

9. Informera om möjligheten att vårdnadshavare kan få vara med under alla samtal 

med barnet. Kan vara en känslig fråga för barnet dock. 

10. Informera vårdnadshavare mer om vilka stöd/ utbildningar som finns att få på Prima 

BUP Handen, för att fånga upp de som inte har fått tillräcklig information. Informera 

både muntligt och skriftligt. 

11. Önskemål om utbildningar för vårdnadshavare av en återhämtad egenerfaren, som 

föreläser om sin egen problematik. 

12. Individanpassa utbildningar om diagnoser. Kan vara svårt att ta in all information på 

en gång. Går det att gå utbildning flera gånger? 

13. Det efterfrågas fler diagnosrelaterade utbildningar för vårdnadshavare.  

14. Kan Prima BUP Handen engagera särskilt lämpliga vårdnadshavare med barn med 

diagnos som mentorer för att tillhandahålla hjälp vid behov. Dessa kan medverka 

ideellt eller mot viss ersättning. Önskvärt vore att det finns mentorer för alla 

diagnoser.  

15. Ett litet bibliotek med böcker om olika diagnoser.  

16. Ge samtal för föräldragrupper om till exempel strategier och hanteringssätt för olika 

diagnoser.  

17. Ta ett helhetsgrepp på informationsfrågan. Starta ett projekt för att se över all 

informationsgivning. Vårdnadshavare efterfrågar mer information.  

18. Se över rutiner som har med vem som får göra sin röst hörd. Hur är det med till 

exempel närstående som inte är biologiska föräldrar. Fråga barnet i högre 

utsträckning? Motivera dessa beslut tydligt. 

19. Informera mer om SIP. Kunskapen om detta är låg bland intervjuade vårdnadshavare. 

20. Informera om ordet vårdplan och vad det innebär. Ge en skriftlig kopia på 

vårdplanen, vilket kan minska risken för missförstånd och öka känslan av delaktighet. 
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21. Ungdomar uppskattar den goda delaktigheten i behandlingar och är väl införstådda 

med vad som kommer att göras i behandlingsväg i framtiden. Fortsätt med det goda 

behandlingssättet.  

22. Behandlare får mycket beröm för sina goda kunskaper, sin professionalism och sitt 

goda arbetssätt. Bra att bolla idéer med barn och vårdnadshavare. Behandlare talar 

med barn så att de förstår och vårdnadshavare känner att barnet är delaktig i 

behandlingen. Fortsätt med det goda arbetssättet. 

23. Önskemål om utbildning för hjälp att hantera känslor och impulser. 

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

24. Prima BUP Handen får ett högt betyg på inflytande och delaktighet. Håll fast vid det 

goda arbetssättet. 

25. Ungdomarna känner sig delaktiga och har stort inflytande över behandlingen. 

Fortsätt med det bra arbetssättet.  

26. Går det att träffa behandlare på andra platser än på mottagningen i Handen? 

27. Mycket positivt att vårdnadshavare får information förklarad för sig på ett lättfattligt 

sätt. Fortsätt även med detta.  

28. Önskemål om mer varierande tider för vårdnadshavare som är mycket uppbokade. 

29. Finns önskemål om mer information om diagnoser. 

30. Önskemål om samspelslekar med barn och färdighetsträning. 

31.  I receptionen är det viktigt att alla alltid ha ett bra bemötande.   

TILLGÄNGLIGHET/LOKALER 

32. Goda omdömen om att Prima BUP Handen har bra väntetider och att de svarar på 

telefon snabbt och återkopplar. Fortsätt med detta.  

33. Kaffemaskin önskas i väntrummet. 

34. Det finns önskemål om att det skulle vara lite mindre färg på väggarna och färre 

tavlor eftersom det och tavlorna ger för mycket intryck. 

35. En TV- skärm i väntrummet med information om vad man kan få hjälp med på 

mottagningen och telefonnummer det går att ringa till om man mår dåligt. Dessa 

nummer kan exempelvis vara till Mind självmordslinje, BRIS och Nationella 

hjälplinjen. I väntrummet på TV-skärmen kan också ges information vad en vårdplan 

är och hur det går att få tag på en sådan.  

36. I väntrummet bör det finnas en brukardator med information om diagnoser. Datorn 

kan till exempel också användas till att fylla i undersökningar och nöjdhetsenkäter.  

37. Prima BUP Handen bör välja ut böcker för utlåning i ett bibliotek. Det innebär att 

mottagningen får en större övergripande bild av vilken information som ges.  

38. En förslagslåda i väntrummet.  
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6 BILAGOR  

6.1 INTERVJUGUIDE PRIMA BUP HANDEN -UNGDOMAR 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

BEMÖTANDE 

1. Hur blev du mottagen när du kom till BUP?  

2. Vad tycker du personalen gör som är bra? 

3. Vad tycker du personalen gör som är dåligt? 

BEHANDLING OCH UPPFÖLJNING/SIP 

4. Vet du anledningen till att du går på BUP? Om ja Vilken är anledningen? Vad 

har du för diagnos? 

5. Vad brukar ni göra när du går till BUP? 

6. Hur ofta träffar du din/dina behandlare?  

7. Vad tycker du om din/dina behandlare?  

8. Vad är det som är bra? 

9. Vad är det som är mindre bra? 

10. Vilken hjälp får du av din/dina behandlare? 

11. Är det något du saknar? 

12. Träffar du någon annan på BUP än din behandlare?  

13. Om ja- Vad tycker du om den kontakten? 

14. Känner du dig trygg med att kunna ta upp vad du vill när du är på BUP? 

15. Har du gjort någon utredning? 

16. Om ja Vad tyckte du om den utredningen? 

17. Har du gått någon utbildning på BUP? 

18. Om ja Vad tyckte du om utbildningen? 

19. Tar du mediciner? 

20. Om ja Tar du mediciner? Hur mår du av medicinerna, vad tycker du om det? 

21. Om ja Får du vara med och påverka hur din medicinering ser ut? 

22. Hur upplever du att du mår efter att ha gått till BUP några gånger? Mår du 

bättre eller sämre? 

23. Har du fått en förklaring på hur du och din diagnos fungerar? 

24. Vet du vad som kommer att hända i din behandling framöver? 

25. Om ja Vad är det som kommer att hända? 

26. Har du något förslag på hur BUP kan bli bättre? 
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INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

27. Får du informationen av din behandlare förklarad på ett sätt så att du vet vad 

som menas? Om ja Kan du ge något exempel? 

28. Får du vara med och bestämma var du och din/dina behandlare träffas? 

29. Träffar du din/dina behandlare så ofta som du vill? 

30. Är du nöjd med din behandlare eller vill du byta? 

31. Tycker du att du får vara med och bestämma? 

32. Om ja Vad är bra? 

33. Om nej Vad är inte bra? 

34. Känner du att BUP/ läkare, psykolog och behandlare lyssnar på dig? Kan du 

ge något exempel? 

35. Skulle du vilja träffa andra barn som har liknande problem som du? 

36. Känner du att du blir tagen på allvar på BUP? Om nej På vilket sätt är det inte 

bra? 

37. Om du fick bestämma själv, skulle du vilja att BUP var annorlunda på något 

sätt? Om ja Hur skulle du vilja ha det? 

TILLGÄNGLIGHET/ LOKALER 

38. Vad tycker du om öppettiderna på BUP? 

39. Hur upplever du möjligheten att nå de på BUP via telefon? 

40. Vad tycker du om BUPs lokaler? 

41. Om du fick förändra något där, vad skulle det vara i så fall? 

42. Har någon/några av dina behandlare varit hemma hos dig? 

43. Vad tycker du om det? 

44. Hur svårt/ lätt är det för dig att ta dig till BUP? 

45. Har du något att tillägga som jag inte har frågat om? 

 

6.2 INTERVJUGUIDE PRIMA BUP HANDEN- 

VÅRDNADSHAVARE 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

BEMÖTANDE 

1. Hur blev du och ditt barn mottagna när ni kom till BUP? Om svaret är bra Vad var det 

som är bra? 

2. Vad tycker du personalen gör som är bra? 

3. Vad tycker du personalen gör som är dåligt? 
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BEHANDLING OCH UPPFÖLJNING/SIP 

4. Vad tycker du om ditt barns behandlare? Om bra Vad är det som är bra?  

5. Vad har ert barn för diagnos? Vilken hjälp/ stöd får du av din/dina behandlare?  

6. Har ditt barn gjort någon utredning? Om Ja Hur upplevde du det? 

7. Har du deltagit i något/ några av stöden ångestföreläsning för föräldrar, gruppsamtal 

för föräldrar eller basbehandling, känsloskola? 

8. Vad tycker du om…. (ställ frågan om varje stöd de deltagit i t ex ångestföreläsning?) 

9. Vilken behandling/ stöd har ditt barn deltagit i? Det finns t ex basbehandling inklusive 

känsloskola, ACT-grupp för att hantera ångest, psykoedukation för att lära om sin 

diagnos, gruppbehandling, virtual reality för social fobi, aktiveringsgrupp för att få 

motion, psykologbehandling med KBT och psykodynamisk psykologbehandling?.  

10. Vad tycker du om…. (ställ frågan vilken behandling de deltagit i?) 

11. Är det någon behandling du saknar? Om jaVilken? 

12. Är det något du saknar i stöttning och engagemang från BUP? 

13. Har du kontakt med några andra på BUP till exempel läkare och psykolog? 

14. Om ja Hur ser kontakten ut?  

15. Känner du och ditt barn att ni är trygga när ni besöker mottagningen? Om nej Vad är 

det som stör? 

16. Har ditt barn någon samordnad individuell plan (SIP)? (Möte där hela nätverket runt 

omkring barnet deltar på samma möte, talar med varandra direkt om vem som gör 

vad och när det ska göras) 

17. Om ja Hur fungerade det? 

18. Har ni en vårdplan över det ni gör tillsammans på BUP?  

19. Hur följs planen upp? 

20. Hur bedömer du att ditt barn har fått hjälp med att överkomma sina problem? 

21. Har du något förslag på hur BUPs verksamhet kan bli bättre?  

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

22. Får du informationen av din behandlare förklarad på ett sätt så att du vet vad som 

menas? Om ja- kan du ge något exempel?  

23. Känner du att du är delaktig i att bestämma när och var ni träffas? Om nej Hur vill du 

ha det? 

24. Träffar du ditt barns behandlare så ofta som du vill? Om nej Hur vill du ha det? 

25. Känner du och ditt barn att ni blir tagna på allvar på BUP? 

26. Känner du att BUP, läkare och psykologer lyssnar på dig? Kan du ge något exempel? 

27. Tycker du det är enkelt att få information om diagnoser eller annat på BUP? Kan du 

ge något exempel? 

28. Om du skulle vilja byta ditt barns behandlare har du möjlighet till det? 

29. Skulle du vilja att ditt barn träffade andra barn som har liknande diagnoser? 

30. Skulle du vilja erbjudas möjligheten att träffa andra föräldrar som befinner sig i 

samma situation som du? Har du fått den möjligheten på BUP?  
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31. Får du vara med och påverka hur ditt barns medicinering ser ut? 

32. Hur tycker du att ditt barn mår av medicinerna? 

33. Tycker du att du får vara med och påverka ditt barns behandling?  

34. Om ja På vilket sätt tycker du att du får vara med och påverka? 

35. Om nej Hur skulle du vilja ha det? 

36. Om du fick bestämma själv, hur skulle du vilja att din kontakt/ditt barns kontakt med 

BUP såg ut? 

 

TILLGÄNGLIGHET / LOKALER 

37. Vad tycker du om öppettiderna på BUP? 

38. Hur upplever du möjligheten att nå BUP via telefon? 

39. Vad tycker du om BUPs lokaler? 

40. Om du fick förändra något där, vad skulle det vara i så fall? 

41. Hur svårt/ lätt är det för er att ta er till BUP? 

42. Har du något att tillägga som jag inte har frågat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 


