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A b s t r a c t 
 
 

Den här undersökningen är en beskrivning av hur erfarna psykologer 
på mottagningar inom den öppna barn- och ungdomspsykiatrin i 
Stockholm använder den statistikblankett som ska fyllas i för varje ny 
patient. För att undersöka hur behandlarna uppfattar statistikblanketten 
genomfördes semistrukturerade intervjuer med sju psykologer. Som 
analysmetod användes en induktiv tematisk analys. Resultatet visar att 
behandlarna upplever att det är svårt att utifrån statistikblanketten ge 
en rättvis bild av patienterna och av det arbete som bedrivs. 
Behandlarna anser att dokumentation är viktigt men deras tyngsta 
kritik mot statistikblanketten är att den brister i validitet och 
reliabilitet. De saknar tydlig information om vad olika kategorier står 
för på statistikblanketten, och hur de ska kryssa när kategorier har 
flera alternativ. Behandlarna tror heller inte att det finns någon 
samstämmighet om hur man fyller i blanketten. För att undanröja 
bristen på tydlighet och istället få en tilltro till dokumentationen av 
patient och behandling, krävs en genomgripande förändring av den 
nuvarande statistikblanketten. 

 
 
 

I n l e d n i n g 
 

 
Den här uppsatsen handlar om behandlare som arbetar inom den öppna barn- och 
ungdomspsykiatriska vården, BUP, och deras förhållningssätt till den statistikblankett som 
används i hela Stockholms län. För att ge en bakgrund till verksamheten lägger jag först fram 
barn- och ungdomspsykiatrin i ett historiskt perspektiv. Presentationen visar på många 
förändringar under årens lopp. En ”färdig” organisation blir det nog aldrig, jag beskriver den 
stora omorganisation som barn- och ungdomspsykiatrin går igenom just nu, och hur detta 
kommer att påverka personalen organisatoriskt. Barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet 
bedrivs utifrån ett styrdokument som delvis baseras på verksamhetsstatistik. 
Statistikblanketten, som är fokus för föreliggande arbete, vilar till stora delar på DSM-IV, och 
för att få en bakgrund och introduktion till den, finns en beskrivning med om diagnostikens 
framväxt och användning. 
 
Barn- och ungdomspsykiatrins historia 
 
Följande historiebeskrivning är en återgivning av Ingegerd Brofalk i boken ”Som i en annan 
värld” (Brofalk, 1995). I samband med att industrialismen i Sverige började ta fart på 1800-
talet och inflyttningen till storstäderna från landsbygden ökade, behövde även kvinnor och 
barn arbeta i fabrikerna. Så småningom kom ny teknik som innebar att barnen inte längre 
behövdes som arbetskraft. Detta tillsammans med en ökad uppmärksamhet rörande barnens 
situation i fabrikerna gjorde att de inte längre kunde vara tillsammans med sina föräldrar 
under dagarna. De naturliga nätverk familjerna hade haft tidigare, hade splittrats i samband 
med flytten in till städerna. En konsekvens blev att barnen istället drev omkring ensamma, 
eller i gäng. De hamnade ofta i bråk och det hände att de stal för att få mat. Ett politiskt 
intresse väcktes att vilja ta hand om, och ansvara för de fattigas barn. Det började med en lag 
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om allmän folkskola 1842, och 1896 bildades ”Ligapojkskommittéen” för att ”utreda 
vanarten”. 1902 kom ”Barnavårdslagen”, som ville påbjuda ”samhällelig uppfostran åt 
vanartade och i sedligt afseende försummade barn”. 
 
Verksamheter som mötte psykiska störningar hos barn och ungdomar inom sjukvården, 
barnavårdsnämnden och skolan, initierade grundandet av en rådgivningsbyrå i Stockholm. 
Barnavårdsnämnden startade 1933 en ”Rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor”. Den första 
psykologen, utbildad i USA, kom till rådgivningsbyrån 1936. En utbyggnad av 
rådgivningsbyråverksamheten föreslogs 1944. I betänkandet, som blev klart 1946 framställdes 
situationen som att ”... byrån till största delen fungerar som en diagnostisk central medan 
terapin huvudsakligen måste begränsas till ordinerande av medicin och korrigering av de mest 
skadliga miljöerna”. 1949 bestämdes det att rådgivningsbyrån skulle utvidga sin verksamhet. 
Under tiden, 1944, föreslogs en utbyggnad av den psykiska barn- och ungdomsvården i hela 
landet, med uppgift att ”Förebygga uppkomsten och utvecklingen av social missanpassning 
och asocialitet hos det unga släktet”. I Stockholm benämndes denna verksamhet psykiska 
barna- och ungdomsvården, PBU. Eftersom PBU till en början arbetade med 
uppfostringsfrågor och inte ingick som en del av sjukvården, valdes förkortningen PBU, 
psykisk barna- och ungdomsvård. Man höll till där folk bodde, och etablerade sig i lokaler 
nära bostadsområdena. Detta skiljde sig från barn- och ungdomspsykiatrin i övriga landet där 
de öppna mottagningarna placerades på sjukhusen, och som betecknades BUP redan från 
starten, på samma sätt som den slutna barn- och ungdomspsykiatriska vården i Stockholm. 
 
1950 togs ett beslut om omorganisation och utbyggnad av den psykiska barna- och 
ungdomsvården i Stockholm. Uppgiften blev att ”ge specialistvård åt barn och ungdom för 
sjukdomsprocesser, som förorsakar beteenderubbningar eller social missanpassning”. 1960 
utökade PBU sin verksamhet genom att starta skoldaghem, som senare kom att heta 
terapiskolor. 1971 sammanförs länets PBU-mottagningar under det nya Storlandstinget och 
dess sociala nämnd. Under 80-talet infördes psykoterapibehörighet på steg I och II. 
Kompetenskravet på PBU var steg I. 
 
Den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården i Stockholm hette PBU ända fram till 2000, 
då Hälso- och sjukvårdsnämnden tog över. All barn- och ungdomspsykiatri i landet betecknas 
sedan dess BUP. 2003 firades 70-årsjubileum, men fortfarande är det en organisation i 
förändring. 
 
Som övriga verksamheter för barn- och ungdomspsykiatrisk vård, kan nämnas Ericastiftelsen 
som bildades 1934, och barnbyn Skå som startade 1947. 
 
BUP – en organisation i förvandling 
 
Samtliga BUP: s medarbetare arbetar i en miljö som under en tid har präglats av förändringar 
inom organisationen. 1999 beslutades att Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län 
skulle ges nytt uppdrag, utbud och inriktning (Sll, 2004). Detta beslutades i samband med en 
översyn av hela Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län, när den öppna Barn- och 
ungdomspsykiatrin fördes över från Omsorgsnämnden till Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Från 2000 har vägen mot denna omorganisation pågått och under 2005 är det tänkt att 
omorganisationen ska vara slutförd. Flyttningen över geografiska områden kan dock dröja 
ytterligare någon tid av praktiska skäl. Syftet med förändringen är att Stockholms invånare 
ska få en bättre vård med likvärdig kompetens på alla BUP: s öppenvårdsmottagningar. En 
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annan avsikt är att arbeta för att minska behovet av slutenvård. Vad som varit aktuellt att 
utveckla i den nya organisationen är i korthet följande: 
 
Länet delas, med utgångspunkt från bland annat befolkningsunderlag, upp i fyra likvärdiga 
områden, och av tidigare 28 BUP-mottagningar kommer endast 17 att återstå. Bara fyra av 
dessa blir kvar på sina gamla adresser, resten flyttar till nya lokaler. Mottagningarna blir alltså 
större. Anledningen är att en större kompetens ska kunna erbjudas. För att en sådan ska kunna 
tillhandahållas måste personalstyrkan ökas till 15-20 personer på varje enhet. Inom den 
personalstyrkan ska, utöver den generella kompetensen, en så kallad subkompetens inom åtta 
områden tillsättas, med personal med speciell kompetens för olika patientgrupper. Det ska 
också finnas speciella team som ska ansvara för de yngsta barnen som är upp till fem år 
gamla. Barnen ska kunna ges möjlighet till insatser under längre tid. Utöver de lokala BUP-
mottagningarna ska specialiserad öppenvård med särskild kompetens finnas. De ska stödja de 
lokala mottagningarna och vid behov ta över mer komplicerade ärenden. I Stockholms län har 
det saknats mellanvårdsformer. Detta har inneburit att vård ibland har hamnat på för hög eller 
låg nivå. Med mellanvårdsformer kommer glappet mellan en ordinarie BUP-mottagning och 
heldygnsvård att bryggas över och nära samarbete mellan dessa kommer att finnas. Inom 
mellanvårdsenheterna kommer också mobila team att finnas som stöd för familjer i hemmet 
under tillfälliga kriser. Möjlighet till akuta insatser kommer att finnas på olika nivåer (Sll, 
tjänsteutlåtande, 2004, internt dokument). 
 
Personalen i den nya organisationen 
 
I samband med de stegvisa införandena av nya förändringar, gjordes en konsekvensanalys av 
arbetsmiljön inför omorganisationen av barn- och ungdomspsykiatrin (Sll, BUP 2005, internt 
dokument).  Analysen, som sammanställdes av Maria Dunerfeldt, gällde arbetsmiljön inför 
den genomgripande omorganisationen. För att upprätthålla delaktighet med medarbetarna i 
förändringsarbetet mot den nya organisationen, har dessutom fortlöpande information och 
dialog skett inom samverkansgrupper och på intranätet. Analysen bygger på intervjuer av 
personalen vid åtta enheter, om hur personalen upplever att organisationsförändringarna 
skulle kunna påverka dem. Bland annat undersöktes förväntningar inför att få nya chefer och 
nya arbetskamrater. Enhetscheferna vid de 28 mottagningarna har fått söka tjänsterna till de 
17 nya enheterna. Det innebär att flera medarbetare får en ny chef, och för cheferna innebär 
detta personalansvar för fler anställda. I den nya organisationen kommer medarbetarna också 
att få nya och fler arbetskamrater. 
 
Barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet 
 
Den barn- och ungdomspsykiatriska vården i Stockholms län bedrivs utifrån ett styrdokument, 
Uppdragsbeskrivning för Barn och ungdomspsykiatrisk vård i Stockholms läns landsting (Sll, 
2004). 
 
I uppdragsbeskrivningen framgår bland annat att BUP i Stockholm, med dess cirka tusen 
anställda, har ett primärt ansvar för den specialiserade vården av psykisk ohälsa hos barn och 
ungdomar i länet. I första hand ska dock behovet av hjälp och stöd tillgodoses av föräldrar, 
socialtjänst och primärvård. Den övergripande målsättningen är att ”verksamheten ska 
utmärkas av hög kvalitet, god tillgänglighet, bra service och goda kontakter med 
samarbetspartners”. Den ska präglas av helhetssyn på barnets/ungdomens behov och ha ett 
tvärvetenskapligt synsätt, där medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska områden 
ska ingå. Den ska vidare bygga på respekt för barnets/ungdomens integritet och 
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självbestämmande. För de som får behandling ska en behandlingsplan upprättas och tydligt 
dokumenteras i journalen. 
 
Verksamhetsinnehållet i uppdragsbeskrivningen visar vidare att ett differentierat utrednings- 
och behandlingsutbud med öppenvård, mellanvård och heldygnsvård ska erbjudas barn och 
ungdomar i länet. De olika vårdinsatserna ska samverka med varandra utifrån barnets och 
ungdomens behov. I behandlingsutbudet ska ingå psykoterapeutiska, pedagogiska och 
farmakologiska behandlingsmetoder, som står på evidensbaserad grund. Vidare ska man 
utreda och diagnostisera samt vid behov ge stöd och behandling till barn och ungdomar med 
neuropsykiatriska störningar, samt beakta behovet av barn- och ungdomspsykiatri hos barn 
och ungdomar med funktionshinder. 
 
I samma uppdragsbeskrivning framgår vilken målgrupp den barn- och ungdomspsykiatriska 
vården i Stockholms län har: Barn och ungdomar upp till och med 17 år och boende i 
Stockholms läns landsting med psykisk störning, sjukdom eller relationsproblem, som utgör 
hinder för personlig växt och mognad. De psykiska problemen skall vara av sådan omfattning 
och intensitet att hjälpinsatser på primärnivå inte tillräckliga. 
 
Antalet hjälpsökande barn och ungdomar i länet har ökat kraftigt de senaste tio åren, idag 
besöker var tjugonde barn/ungdom mellan 0-17 år, varje år en BUP-mottagning (UU, 2005). 
Anledningarna till tillströmningen kan sökas på flera håll. I en psykiatriutredning som 
Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, Innehåll och kvalitet i den barn- och ungdomspsykiatriska 
vården, 1997) fick i uppdrag från regeringen att genomföra, kan man läsa om några av 
orsakerna. Nedskärningar som genomfördes under 90-talet, ledde till att barngruppernas 
storlek ökade inom skola och barnomsorg, samtidigt som personaltätheten minskade. 
Speciallärare, skolkuratorer och skolpsykologer har blivit färre. Den ekonomiska situationen 
för många barnfamiljer har också blivit sämre. 
 
Under 2004 var cirka 13 000 patienter avskrivna (= avslutade ärenden) inom den 
öppenpsykiatriska barn- och ungdomsvården i Stockholms län. Mer än 50 % av dessa fick 
enligt BUP-statistik stödjande och rådgivande samtal. Av de 13 000 patienterna fanns drygt 8 
000 vid de lokala BUP-mottagningarna. Övriga fanns framför allt inom 
psykologverksamheterna vid mödravård- och barnavårdscentralerna, samt vid olika slag av 
specialenheter, som exempelvis för barn/ungdomar som utsatts för våld, tonårspsykoser, 
flyktingar och asylsökande barn och ungdomar. När det gäller antalet besök per familj, var 
medianen för antalet besök fyra, en siffra som stått sig ganska konstant de senaste åren (UU, 
2005). Könsfördelningen ser ganska jämn ut, men pojkar med utåtriktade problem dominerar 
bland låg- och mellanstadiebarnen, medan flickor med mer inåtvänd problematik dominerar 
bland tonåringarna (Socialstyrelsen, 1997). 
 
Kvalitetssäkring är sedan 1997 föreskriven i lagen (Socialstyrelsen, 1997) och ska genomsyra 
det dagliga arbetet. Ansvaret för denna ska ligga på ledningen. Ett sätt att bedriva 
kvalitetssäkring på, är att dokumentera det arbete som görs på BUP-mottagningarna genom 
statistik över utförda utrednings- och behandlingsinsatser. Den kan också ske genom 
utbildning och forskning. Det finns universitetsanknuten forskning av epidemiologisk 
karaktär som rör barn och ungdomar och deras hälso- och levnadsförhållanden. Det finns 
också en begränsad del forskning om olika symtom, både epidemiologisk och inriktad på 
diagnos och behandling, exempelvis anorexi och autism (Socialstyrelsen, 1997). 
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Diagnostikens framväxt och användning 
 
Ordet diagnos kommer från det grekiska ordet gignaskein som betyder lära känna, och dia 
som betyder grundligt. Alltså betyder diagnos att lära känna väl (Broberg et al, 1999). 
Kliniker och forskare har länge uttryckt ett behov av att kunna klassificera psykiatriska 
problem. Som hjälp till bedömning och avgränsning av psykiatriska symtom används olika 
deskriptiva klassificationssystem. Det vanligaste är DSM (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders), som konstruerats och reviderats av APA (American Psychiatric 
Association). Ett annat är ICD, (International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems), som används av WHO för klassificering av sjukdomar. ICD är ett 
statistiskt kodsystem som innefattar alla sjukdomstillstånd, både psykiska och somatiska. 
 
Syftet med diagnos är att i få termer förmedla väsentlig information (Ottosson, 2000). När 
människor visar psykiska symtom som inte är tillfälliga, avviker i sitt beteende eller inte 
utvecklas som förväntat, förekommer psykisk störning eller ohälsa. Diagnosen blir då ett 
redskap för att underlätta kommunikationen, det behövs ett gemensamt språk experter 
emellan. Den kan också vara till hjälp för patient och anhörig att få ord på något man kanske 
tidigare bara upplevt som ett obegripligt kaos. En rätt ställd diagnos kan snabbare leda till rätt 
behandling, och den dokumentation som förs över patienter kan ligga till grund för forskning. 
 
I DSM-1, som första gången kom ut i USA 1952, och ICD-8, som första gången kom ut 1967, 
beskrevs tidigt ett stort antal psykiatriska störningar bland vuxna, men endast ett fåtal 
beskrivningar rörande psykiatriska problem som kan förekomma i barndomen. Under 1940-
talet inleddes de första försöken att klassificera barns psykiatriska problem, utifrån barns 
beteendeförändringar vid långvarig institutionsvistelse. Senare, i början av 1950-talet, kunde 
man uppvisa hur små barn utvecklade allvarliga psykiatriska symtom när de på ett olämpligt 
sätt skiljdes från sina vårdnadshavare. Inför en ny reviderad upplaga av ICD-9, 1978, kunde 
man efter kliniska studier konstatera att barnpsykiatrer ganska väl kunde använda sig av de 
psykopatologiska kategorierna. Det forskningsrelaterade arbetet stannar inte av, utan följer 
hela tiden nya upplagor av DSM och ICD (Risholm Mothander, opub mat). 
 
DSM-IV som alltså är det mest utbredda och använda klassifikationssystemet, ger 
beskrivande diagnoser, men säger ingenting om orsaker till störningar. DSM-IV har fått en 
stor genomslagskraft över hela världen, och i Stockholms län används den sedan några år 
tillbaka inom den öppna barn- och ungdomspsykiatriska vården. Den psykiatriska diagnosen 
görs i fem olika betydelser som kallas axlar. Var och en av axlarna anknyter till ett visst 
område av information som kan göra det lättare att planera behandlingen och bedöma 
prognosen (MINI-D IV, 1994). Dessa är: 
 

- Den aktuella kliniska symtombilden 
- Eventuell grundläggande personlighetsstörning 
- Patientens fysiska sjukdomar eller hälsotillstånd 
- Patientens sociala situation (graden av psykisk och social påfrestning) 
- Patientens globala psykiska, sociala och yrkesmässiga funktionsförmåga 

 
Det andra klassifikationssystemet i Sverige, ICD-10, används inom slutenvården. Även om 
det finns viktiga skillnader mellan DSM och ICD, har systemen successivt närmat sig 
varandra, så att större delen av de diagnoser som finns i det ena har sin motsvarighet i det 
andra (Broberg et al, 2003). Mellan de två systemen DSM-IV och ICD-10 är det möjligt att 
göra överföringar av diagnoser (Socialstyrelsen, 1997). 
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Även om det är tänkt att DSM-IV ska kunna användas för alla åldrar, är den ändå mindre 
lämplig för minsta barnen, de mellan noll och tre år. De kategorier som finns i DSM-systemet 
förutsätter att barnet nått en högre mognad, både motoriskt, kognitivt och emotionellt. 
Diagnostiserande är inget självändamål, men tidiga insatser är viktiga när barnen är små, då 
hjärnan är som mest formbar. Dock finns det svårigheter med att använda ett system för 
småbarnsdiagnostik. Hos det lilla barnet går utvecklingen fort och symtomen är ofta varken 
distinkta eller befästa. Det är inte alltid tydligt vad som är ett avvikande beteende eller vad 
som är en del av den utvecklingsfas barnet befinner sig i. Symtom hos barn bör heller aldrig 
plockas ur sitt sammanhang, då problemen inte sällan befinner sig mellan barn och vårdare 
(Risholm Mothander, 2001). 
 
Ett kompletterande klassificeringssystem, Diagnostic Classification 0-3, används nu alltmer i 
USA och delar av Europa. Av samma skäl som anges för användningen av DSM-IV, 
argumenterar man här för att ett gemensamt språk, och referensramar behövs. En tydlig 
skillnad mellan de två systemen är tonvikten som DC 0-3 lyfter fram av relationers betydelse. 
För att det ska vara möjligt att sätta en diagnos krävs att mycket information insamlas om 
barnet. Det görs genom att behandlaren träffar familjen vid flera tillfällen. God tid behövs 
tillsammans för att kunna få in tillräckligt material, men också för att få en god allians med 
föräldrarna (Risholm Mothander, 2001). 
 
Redan efter första besöket, vid en nyanmälan, ska behandlarna på BUP-mottagningarna göra 
en journalanteckning som klart anger vilken bedömning av ärendet som är gjort. Denna 
bedömning ska göras med hjälp av DSM-IV. Om behandlaren inte kan göra en bedömning 
efter bara ett besök ska ändå DSM: s terminologi användas. Det kan exempelvis vara svårt att 
veta om kriterierna för ”uppförandestörning” är uppfyllda. Då kan man exempelvis istället 
göra beskrivningen i termer som ”aggressivt beteende” eller ”normbrott”. Man kan också 
använda sig av en provisorisk diagnos, och om det sen behövs, ändra denna eftersom 
diagnoser ska ses som färskvaror som endast gäller vid det tillfälle bedömningen görs. Vid 
”tyngre” diagnoser som exempelvis Asperger eller psykos, ska man vara mycket försiktig om 
inte faktaunderlaget är tillräckligt. Då är det istället bättre att uttrycka sig av de allmänna 
termer som finns. Innan en sådan ”tyngre” diagnos förs in i journalen ska detta ha diskuterats 
med föräldrarna till barnet. Journalen ska också vara förd på ett sådant sätt att 
föräldrarna/tonåringen kan läsa den utan att bli överraskad (Sll, 2003, internt dokument). 
 
Statistikblanketten 
 
För bland annat kvalitetssäkring behöver verksamheten inom barn- och ungdomspsykiatrin 
beskrivas och följas upp på olika sätt. I Stockholms län har man arbetat med att få fram en typ 
av system där behandlarna dokumenterar sådan information. Detta arbete har varit och är en 
process. Från början hanterades och lagrades informationen manuellt på rosa hålkort. Över tid 
har sen en gradvis utveckling skett. I övergången från ”Gula kortet”, som en tidigare version 
kallades, till dagens statistikblankett ”Barn- och ungdomspsykiatri – Statistikkort för 
vårdtillfälle i öppenvård 2004-01-20” (bilaga 1), har en datorisering skett. Blanketten är ett 
femsidigt formulär som innehåller en mängd frågor som ska ifyllas av behandlarna i samband 
med varje nytt ärende. I den här undersökningen kommer detta  formulär hädanefter att kallas 
”statistikblanketten”, eller ”blanketten”. 
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Den nuvarande statistikblanketten 
Margareta Carlberg, psykolog och Hans Adler, barnpsykiater, båda tidigare medarbetare på 
BUP, var med och utarbetade den nya statistikblanketten efter det ”Gula kortet” i Stockholm. 
Stockholm var ett av de första länen i landet som datoriserade den information som erhölls om 
patienterna från de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna. I början fanns en önskan 
om få gemensam statistik över hela landet, men dithän har man dock inte kommit ännu 
(Carlberg & Adler, muntlig kommunikation, 2005). Fortfarande kan det se väldigt olika ut på 
olika orter, och vissa mottagningar har inte någon dokumentation om sina patienter alls. När 
den nya blanketten skulle utarbetas, var det intentionen att den bland annat skulle vara lätt att 
fylla i. Om för många variabler togs med, fanns risken att det skulle bli för krångligt att fylla i. 
Man ville att övergången mellan Gula kortet och det nya systemet skulle flyta så smidigt som 
möjligt, och att behandlarna skulle kunna känna igen sig så långt det var rimligt i den nya 
blanketten. Flera punkter på blanketten har därför tillkommit dels utifrån hur det såg ut 
tidigare med ”Gula kortet”, dels utifrån behandlarnas önskemål. Den del av blanketten som är 
mest lik den förra är ”Behandling” (Statistikblanketten, sidan 4). Carlberg och Adler 
poängterar dock att en viktig förändring med dagens blankett, är att den vilar på DSM-IV-
systemet, vilket inte var fallet tidigare. Deskriptiva DSM-kriterier återkommer på flera 
punkter, exempelvis ”Diagnos/symtom hos barnet enligt BUP” och ”Psykosocial påfrestning 
av betydelse för barnets psykiska hälsa” (båda återfinns på sidan 3 i blanketten). Detta blev 
alltså något nytt för behandlarna på mottagningarna att ta ställning till. 
 
Statistikblanketten har flera användningsområden, till de viktigaste hör kvalitetssäkring, 
forskning och utveckling. Den är också ämnad för redovisning för dem som fördelar 
ekonomiska medel till verksamheten, något som Carlberg och Adler anser vara en mycket 
viktig funktion. Man kan exempelvis inte säga att tillströmningen till BUP-mottagningarna 
har ökat om inte detta går att visa. På statistikblanketten finns vissa kategorier som är mer 
specificerade än andra. Det är för att man ska kunna välja ut dessa och forska på. Carlberg och 
Adler tycker att databasen med uppgifter från statistikblankett en är en rik källa på material 
för forskning. De anser att statistikblanketten bör vara ett levande papper. Den ska utvecklas 
hela tiden, och i förändringsarbetet behöver man se bakåt så att den nya blanketten blir 
översättningsbar och bryggar över den gamla. Om man kan se hur en kategori har utvecklats 
från en annan, blir statistiken bakåtkompatibel. 
 
Syfte/frågeställning 
 
Syftet med den här studien är att undersöka vad erfarna psykologer inom den öppna barn- och 
ungdomspsykiatrin i Stockholm anser om statistikblanketten. 
 
Två frågeställningar har formulerats: 
1) Hur använder sig psykologerna av statistikblanketten? 
2) Tycker psykologerna att statistikblanketten är användbar? 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

M e t o d 
 
 
Bakgrund 
 
Som tidigare påpekats befinner sig barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm sedan en tid 
tillbaka i en stor omdaning. I samband med detta har nya frågor om kvalitetssäkring väckts. 
Vid ett möte på BUP, Stockholms läns landsting, diskuterades den statistikrapportering som 
görs vid de olika BUP-enheterna med representanter för BUP Stockholms 
verksamhetsområde Nordöstra, Enheten för Utvärdering och Utveckling (UU-enheten) samt 
enhetschefer för två av områdets BUP-mottagningar. Ledningen efterlyste mer kunskap om 
hur behandlare använder den statistikblankett som sedan länge är i bruk och som används för 
varje klientärende (en behandlare inom BUP kan representeras av olika yrkesgrupper, som 
psykologer, socionomer eller läkare). Det bestämdes att jag närmare skulle undersöka 
psykologernas syn på statistikrapporteringen, med koncentration på de svarskategorier som av 
ledningen uppfattas används mycket frekvent. Dessa kategorier återfinns under rubriken 
”Behandling” på statistikblanketten och benämns Råd/stöd, föräldrar och Råd/stöd, 
barn/tonåringar. 
 
Metodval 
 
Utgångspunkten för undersökningen var att söka en djupare förståelse för vad man som 
behandlare inom BUP hade för syn på statistikblanketten, dess form, användning och nytta. 
För att söka svar på dessa öppna frågor valdes en kvalitativt utformad undersökning med en 
explorativ ansats. 
 
Förberedelser 
 
De enheter som ingick i undersökningen valdes av de närvarande vid mötet, som 
representerade Stockholms nordöstra verksamhetsområde. De valda enheterna utsågs också 
utifrån att BUP-organisationen befinner sig i en stor förändringsprocess, där vissa av de 
mindre BUP-enheterna kommer att slås samman. 
 
Enhetscheferna uppdrogs att tillfråga medarbetare på respektive enhet om dessa ville delta i 
undersökningen. Kriterier för deltagarna formulerades enligt följande: 

• Deltagarna skulle vara legitimerade psykologer och ha arbetat minst fem år inom 
BUP. 

• Deltagarna skulle kunna aktualisera två avslutade ärenden, som på statistikblanketten 
under rubriken Behandling endast kryssats för någon av kategorierna "råd/stöd, 
föräldrar” och/eller ”Råd/stöd, barn/tonåring". Ärendena skulle ha avslutats någon 
gång under de senaste två åren och ha pågått tolv gånger (kontakter) eller längre. 

På en barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning är ett ärende den kontakt som ett 
barn/familj/tonåring har med BUP-mottagningen. Kontakten/behandlingen kan gälla ett barn 
eller en hel familj men ses ändå som ett och samma ärende. De ärenden behandlarna skulle ta 
med sig skulle ha avslutats för högst två sen. 
 
Anledningen till att behandlarna skulle ha arbetat i minst fem år, var önskan att fånga en 
längre tids erfarenhet av att använda blanketten samt att undvika nya medarbetare som av 
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olika skäl, kanske på grund av att man var ny i yrket eller inom BUP, kände en osäkerhet 
inför att fylla i statistikblanketten. 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Det antal deltagare som skulle ingå i undersökningen bestämdes inte från början, istället 
samlades data in tills tillräcklig information hämtats in. Av de sju personer som deltog, var 
sex kvinnor och en man. De tog sin psykologexamen för mellan cirka 20 och 36 år sen, och 
hade arbetat på den nu aktuella BUP-mottagningen i mellan 4 och 19 år. Samtliga 
undersökningsdeltagare hade ytterligare minst en utbildning utöver sin psykologexamen. Alla 
hade någon typ av psykoterapiutbildning, med barn-, vuxen- eller familjeterapinriktning. När 
jag fått namnen på de behandlare som skulle delta i undersökningen hade de redan tagit del av 
de uppställda kriterierna, blivit informerade om vem jag var och varför jag ville göra 
undersökningen. Jag ringde upp dem och vi gjorde upp tid och plats för att träffas. 
 
De uppställda kriterierna fångade upp ett mindre antal personer, och då jag behövde fler 
deltagare för att kunna genomföra undersökningen, tillfrågades efter en tid en tredje 
mottagning som även den ingick i Stockholms nordöstra verksamhetsområde. För att öka 
antalet deltagare släpptes det andra kriteriet, som innebar att deltagarna skulle ta med sig två 
ärenden kryssade med endast någon av råd- och stödkategorierna. Flera deltagare hade helt 
enkelt inga sådana ärenden. Sammanlagt deltog sju personer i undersökningen, tre 
medarbetare från vardera två mottagningar och en medarbetare från en tredje mottagning. I 
samtliga fall var det respektive mottagnings enhetschef som tillfrågade de aktuella 
personerna. Skälet till detta var att enhetscheferna lättast kunde se vilka personer som passade 
in på de uppställda kriterierna. Flera behandlare tillfrågades att delta i undersökningen, men 
tackade nej av olika skäl. Främsta orsaken var tidsbrist men det kunde också gälla deltagande 
i kurser eller semester. Urvalet kan därför ses som en blandning av tillgänglighet och 
handplockning. 
 
Tillkomsten av statistikblanketten är inte väl dokumenterad, så för att få mer information om 
den, och hur verksamhetsledningen tänkte när den sammanställdes, tog jag kontakt med två 
tidigare PBU-medarbetare: en barnpsykiater och en psykolog. Dessa var med i utarbetandet av 
den aktuella statistikblanketten i mitten av 90-talet. 
 
Datainsamling 
 
Som datainsamlingsmetod användes intervjuer. Dessa var semistrukturerade, vilket innebar att 
det fanns möjligheter att ställa följdfrågor. Frågorna utgick från en intervjuguide (bilaga 2), 
bestående av 28 frågor. Elva av dessa (frågorna 7-17) rörde de två medhavda ärendena. Då 
min avsikt från början var att titta närmare på råd- och stödkategorierna, som finns med som 
behandlingsalternativ under ”Behandling”, ville jag att behandlarna skulle ha med sig ärenden 
som hade kryssats just detta. Det visade sig att endast råd- och stödkategorierna inte kryssades 
så ofta av de behandlare jag intervjuade. Bara ett fåtal av dem kunde visa upp sådana ärenden 
och de behandlarna hade inte många att välja mellan. Det gick ändå bra för samtliga deltagare 
att resonera fritt kring de båda kategorierna ”Råd/stöd, föräldrar” och ”Råd/stöd, 
barn/tonåringar”, men framför allt formades intervjuerna alltmer till att lyfta fram 
behandlarnas funderingar och upplevelser kring statistikblanketten som helhet. 
 
Även de två tidigare medarbetare som var med och utarbetade statistikblanketten blev 
intervjuade. Ingen intervjuguide hade utarbetats för detta möte, istället hölls ett ganska fritt 
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hållet samtal med statistikblanketten som utgångspunkt. Följande frågor planerade jag  att ta 
upp: 
 
Vad är statistikkortet tänkt att användas till? 
Vad har ni för uppfattning om vad behandlarna tycker om blanketten? 
Hur tycker ni att information om hur man fyller i blanketten ska nå ut till behandlarna? 
Vilka överväganden ligger bakom valet av kategorier under rubriken Behandling. 
 
Intervjun genomfördes med båda personerna samtidigt på den enes arbetsplats, och spelades 
in på band. 
 
Procedur 
 
Intervjuerna tog mellan cirka 45 minuter och en och en halv timme att genomföra, och 
utfördes på respektive enhet, i respektive behandlares tjänsterum. Som en introduktion till 
intervjun förklarades syftet med undersökningen, att intervjuerna ingick som en del av mitt 
examensarbete på psykologlinjens tionde termin. Jag berättade att jag ville veta hur erfarna 
psykologer inom BUP använder sig av råd- och stödkategorierna i rutan ”Behandling” på 
statistikblanketten, samt vilka funderingar de hade kring statistikblanketten i stort. Vidare 
informerade jag att intervjun skulle vara semistrukturerad, vilket innebar att följdfrågor kunde 
förekomma. Jag nämnde också att behandlaren var fri att ge luft åt funderingar och annat som 
rörde ämnet. Därefter togs etiska frågor upp, där jag informerade om att jag inte skulle ta del 
av de eventuella ärenden som behandlaren hade med sig. Dessa skulle bara tjänstgöra som ett 
stöd under intervjun för att behandlaren lättare skulle kunna minnas hur han/hon resonerade i 
det aktuella fallet, gällande råd och stöd. Det gick däremot inte garantera fullständig 
anonymitet åt behandlaren eftersom enhetschefen var den som tillfrågat henne/honom om 
hon/han ville delta i intervjun. Jag förstod också av samtal vi hade alldeles innan vi satte 
igång med intervjuerna, att kollegor emellan hade pratat om att de skulle delta i 
undersökningen. Jag talade om att det när som helst gick bra att avbryta intervjun eller välja 
att inte svara på någon fråga. Slutligen påminde jag om att intervjun skulle spelas in på band 
och frågade om det fanns några frågor innan bandspelaren sattes på. 
 
Analysförfarande 
 
En induktiv tematisk analys tillämpades vid bearbetningen av intervjumaterialet (Hayes, 
2000). Alla intervjuer transkriberades och skrevs ut på papper. I samband med detta fick varje 
undersökningsdeltagare ett nummer. Samtliga intervjuer lästes först igenom en gång då 
intressanta meningar och stycken markerades. Vid en andra genomläsning sorterades 
nyckelcitat och meningar in under preliminära teman. Detta gick till så att den aktuella texten 
markerades med en färg (överstrykningspenna). Samma färg fick också det tillhörande temat 
som skrevs ner i marginalen. De preliminära temana uppgick slutligen till fem stycken 
omfattande teman. Dessa var ”råd och stöd”, ”tankar/känslor för blanketten”, ”erfarenhet, 
utbildning, information”, ”korta och långa kontakter” samt ”rutan Behandling, övrigt”. Varje 
tema lades in i en varsin fil på datorn, och för varje tema lästes alla intervjuerna igenom 
ytterligare en gång för att finna de meningar och citat som hörde hemma under det aktuella 
temat. Dessa plockades ut och las in i den fil där det aktuella temat fanns. Medföljande 
intervjufråga togs också med, samt viss text omkring den meningsbärande enheten, för att jag 
på så vis inte skulle misstolka svaren och riskera att plocka ut citaten från deras sammanhang. 
När detta var klart skrevs temana med sitt innehåll ut på papper. Slutligen följde en mer 
kritisk granskning av texterna som ledde till att de fem temana omdefinierades lite. De blev 
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fler, åtta stycken, och fick ett antal underrubriker. För tydlighetens skull delades materialet 
sedan in i två större delar. En del berör hur rutan ”Behandling” på statistikblanketten 
tillämpas, en annan redogör för hur behandlarna förhåller sig till statistikblanketten som 
helhet. 
 
 

R e s u l t a t 
 
 
En central del av resultatet berör den statistikblankett som alla behandlare fyller i vid varje ny 
kontakt med ett barn. Den består av fem sidor och är så utformad att det mesta som 
behandlaren ska ta ställning till och fylla i, finns uppdelat olika inramade delar. I flera av 
dessa finns olika alternativ som ska kryssas i. De inramade delarna kommer i undersökningen 
att benämnas ”rutor” och alternativen för ”kategorier”. I samband med GAF-skalan (Global 
Assessment of Functioning) används beteckningen ”värde”. Resultatet består av två delar. 
Den första delen, ”Tillämpning av Behandling”, innehåller sådant som endast berör rutan 
”Behandling” på statistikblanketten (sidan 4). Den andra delen, ”Förhållandet till 
statistikblanketten som helhet”, redogör för hur behandlarna förhåller sig till hela 
statistikblanketten, och vad de tycker att den står för. 
 
Tillämpning av ”Behandling” 
 
Rutan ”Behandling” är avsedd för dokumentation av den behandling som givits och den 
rapporteringen sker i samband med att ett ärende avslutas. Min avsikt har inte varit att gå in 
närmare på alla de kategorier som finns representerade och förklara vad de betyder. Istället 
har jag intresserat mig för att se på dels hur behandlarna resonerar kring och använder de två 
ofta kryssade kategorierna ”Råd/stöd, föräldrar” och ”Råd/stöd, barn/tonåringar”. Dels för se 
på sådant som kan härledas till just rutan ”Behandling”, men som inte nödvändigtvis har med 
råd och stöd att göra. 
 
Kategorierna ”Råd och stöd” 
 
Endast ”Råd och stöd” 
Av intervjuerna framkommer att de kontakter som kryssas endast råd/stöd och ingenting 
annat, oftast kännetecknas som begränsade och korta, upp till kanske fem, sex gånger. 
Kontakten utmärks av att problemet inte är av svårare art. Här lyfter behandlarna fram de som 
inte ”kvalificerar” sig för terapi, det kan istället handla om tillrättaläggande, eller för att finna 
bättre cirklar, och få igång den egna kraften. Det kan också vara bland ärenden där föräldrar 
behöver stödja sitt barn för att det ska våga ge sig ut gentemot kamrater, socialt eller runt en 
skolsituation. Det kan vara frågor om relationen förälder – barn som inte är av svårare art, 
eller olika typer av utvecklingskriser. 
 

”Man träffar familjen runt problemet, kanske föräldrarna först och 
ungen sen. Man kanske ger lite uppgifter, lite att pröva hemma. Så 
kommer dom tillbaka och säger hur det gick, och så ger man lite nya 
idéer och följer upp och så kanske de vill ha en uppföljningstid. Så 
håller man på så där, ett jobb som jag kan tänka mig håller på någon 
termin. Dom får nya tider varje gång dom kommer.” 
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Någon behandlare menar att barn med en diagnos också kan behöva få komma och prata och 
få ventilera sådant som är svårt i vardagen. Även då kryssar behandlaren i någon av råd- och 
stödkategorierna. 
 
Enligt behandlarna försöker de möta föräldrarna där de är när de ringer och uttryckligen ber 
om råd och/eller stöd. Inte sällan är föräldrarna tydliga med att de vill ha en kort kontakt. De 
vill inte ha någon annan hjälp än med just det specifika problem som de kommer med. Det 
handlar ofta om vardagliga situationer, inte sällan vad man som förälder kan försöka göra rent 
konkret i olika situationer. För att korta väntetiderna har man på en mottagning infört 
erbjudande om kortare kötid för att få tre samtal. Vid så få samtal menar behandlarna att det 
ligger nära till hands att kryssa för någon av råd- stödkategorierna. Det är sällan de träffar ett 
barn/en tonåring/föräldrar en längre tid och sen kryssar endast råd och stöd. 
 
”Råd och stöd” i kombination med andra kategorier 
Av intervjuerna framgår att det är vanligt att någon av råd- och stödkategorierna kryssas i 
kombination med någon eller några andra kategorier i rutan ”Behandling”. Om råd och stöd 
används vid långa kontakter, så är det i ofta i kombination med något mer. Behandlarna anser 
exempelvis att det är väldigt sällan en terapikontakt läggs upp utan att behandlaren har något 
med föräldrarna att göra. När barnet eller tonåringen går i en terapi, har föräldrarna en 
löpande kontakt för att få stöd av någon på mottagningen under den aktuella tiden. Det kan 
vara med samma behandlare som barnet har, eller hos någon annan på mottagningen. Förutom 
att dokumentera barnets behandling, kan ”Råd/stöd, föräldrar” kryssas. Om exempelvis 
föräldrarna är oeniga, kan råd och stöd kombineras med något annat, t ex familjesamtal. 
Flertalet behandlare säger att de kryssar i råd och stöd i kombination med något mer för att få 
en mer heltäckande bild av behandlingen. De ser det som en sätt att få med det som är viktigt. 
 
”Råd och stöd”, en kategori som rymmer mycket 
Behandlarna tycker att råd och stöd är en kategori som rymmer mycket. Å ena sidan kan det 
tangera en terapi och å andra en stödkontakt. Några behandlare tycker inte att en kort kontakt 
kan liknas vid en terapi. För att det ska ses som en sådan, krävs förberedelser av särskilt slag 
och bör därför aldrig kryssas råd och stöd. Andra menar, att en från början förmodad 
stödkontakt kan få karaktären av en terapi och det gör att de vid sådana tillfällen blir mera 
tveksamma över vad som ska kryssas. 
 
I flera intervjuer framgår det att behandlarna, i brist på något mer renodlat, kryssar för råd och 
stöd för att inget annat passar bättre. Under den tidspress som ofta råder, finns ingen möjlighet 
att sitta och fundera någon längre tid. Det är det som hinns med. De menar att det också kan 
vara ärenden där det inte är så tydligt vad som gjorts, eller att de inte minns exakt. Man 
resonerar som att det i alla fall inte blir fel, om råd och stöd kryssas i. Flera behandlare kallar 
råd- och stödkategorierna för slasktrattar, men en slasktratt som behövs och som inte är att 
förakta. Någon säger sig inte använda kategorierna så mycket över huvud taget. 
 
Behandlarna tycker inte att råd- och stödkategorierna är så komplicerade att fylla i, bilden är 
ganska klar. Även om uppfattningen om vad som döljer sig bakom kategorierna råd och stöd 
skiljer sig åt mellan behandlare, så uppfattar ingen av dem att det är svårt att veta när 
kategorierna ska fyllas i. Någon resonerar som att det ju ändå är det som är en del av 
huvudsyftet av verksamheten inom BUP. 
 

”Råd och stöd är ganska bra och står för sig, sen är det 
ytterst sällan det bara handlar om det.” 
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Övriga delar i ”Behandling” 
 
I rutan ”Behandling” finns 25 olika kategorier, där en eller flera av dem kan väljas efter 
avslutad behandling. Resultatet visar hur behandlarna uppfattar olika kategorier, samt hur väl 
de tycker att de täcker den behandling som givits. 
 
Inledningsvis resonerar behandlarna att det alltid finns någonting i rutan ”Behandling” att 
kryssa som kan stämma in på den behandling som utförts. Vid närmare granskning av 
kategorierna visar det sig dock att funderingar finns och flera behandlare känner sig lite 
förvirrade. 
 
Hur väl täcks det utförda arbetet? 
När behandlarna fyller i statistikblanketten, uppger flera av dem att de är oroliga över om det 
verkligen framgår vad det är för behandling de bedrivit. De upplever flera av kategorierna 
som vaga och inte tillräckligt diskriminerande. De tycker exempelvis att ”Föräldrabehandling: 
individuellt” alltför mycket påminner om ”Råd/stöd, föräldrar”. Ett försök att få kategorierna 
att täcka av så mycket som möjligt är att kryssa i flera kategorier, för att på så vis gardera sig. 
Ett annat är att stryka under, alternativt ringa in det alternativ som de vill ska gälla, om flera 
alternativ står inom samma kategori. T ex kan en korttidsterapi ha bedrivits utan att det 
behöver vara en kristerapi och då vill behandlarna att detta ska framgå. Då stryks just 
korttidsterapi under, eller ringas in för att visa att det är en sådan man menar. En del 
behandlare är tveksamma till om det tas någon hänsyn till de extra noteringarna, men gör ändå 
på det viset ibland, mest för egen del då det känns otillfredsställande att i alla fall inte ha 
försökt visa vilket alternativ man menar. Andra gör ingen extra notering. 
 

”Jag tycker nog att familjeterapi låter mera ambitiöst. Skulle jag kryssa 
det där, då stryker inte jag under vilket jag menar, vet inte om man 
egentligen ska göra det. Jag kryssar ju bara i rutan och så tror jag att 
jag tänker familjesamtal.” 

 
Av intervjuerna framgick att alla behandlarna i undersökningen har lång erfarenhet av att 
arbeta som psykolog. Deras examen ligger i medel cirka 25 år tillbaka i tiden. Det 
framkommer också att flera av behandlarna, som alla har en psykodynamisk teorigrund, har 
byggt på eller ska bygga på med en kognitiv- eller kognitiv beteendeterapeutisk utbildning. 
Detta är något de upplever som positivt och som gör att kunskapsfältet vidgas. Flertalet av 
behandlarna tror att deras utbildningar och långa erfarenhet hjälper dem att definiera vad det 
är för behandling som bedrivits. Deskriptionen mellan kategorierna upplevs tydligare. Men 
problemet att flera alternativ står inom samma kategori kvarstår. Någon behandlare nämner 
till exempel, att inom kategorin ”Familjeterapi/familjesamtal” kanske en utbildad terapeut 
tänker ”Familjeterapi” och en inte utbildad terapeut, ”Familjesamtal” (en terapeut kan förstås 
också ha ett ”Familjesamtal”). Det innebär att två olika typer av behandling har förekommit 
men kryssas utan att någon diskriminering sker dem emellan. 
 
Hur skulle rutan kunna se ut? 
Behandlarna är medvetna om att det måste vara svårt att få den här typen av statistik att vara 
heltäckande, men de har ändå en del funderingar över hur kategorierna skulle kunna se ut för 
att vara mera beskrivande. För att förtydliga ”Behandling”, säger behandlarna att de skulle 
vilja dela upp de kategorier som innehåller två alternativ, till exempel 
”Familjeterapi/familjesamtal” som uppfattas som två olika behandlingsformer. 



 18 

 
”Det här är ju konstigt, menar man familjeterapi eller 
menar man familjesamtal? Man kan ju ha hur många 
familjesamtal som helst utan att det är familjeterapi. Jag 
tycker att det är två olika saker. Det får mig att tänka på 
två olika saker.” 

 
 En del behandlare har också önskemål om fler kategorier, några som nämns är 
”Relationsbearbetning”, och ”Föräldrasamtal”. Ett ”Föräldrasamtal” skulle enligt vad som 
framkommit i intervjuerna, kunna vara en kort kontakt med föräldrar till barn som träffar 
någon annan på mottagningen, eller där föräldrarna inte lyckas få med sitt barn till 
mottagningen. Ett kartläggande samtal där behandlaren inte kommer med så mycket råd eller 
stöd, men där man tillsammans försöker lägga pussel på ett inte så ingående plan. Andra 
funderingar som framförs, är varför man särar på ”Tonårsterapi” och ”Barnterapi...”, då 
”Individualterapi” borde räcka. 
 
Vilken information ges från ledningen? 
 
Inom BUP är det alla behandlares skyldighet att fylla i statistikblanketten för varje enskilt 
ärende, och bland annat ska behandlingen definieras. Av intervjuerna framgår dock att många 
behandlare känner att de inte har fått tillräcklig information från ledningen om vad som döljer 
sig bakom kategorierna. Ingen av dem kan klart säga att de har blivit informerade om detta. 
Det gör att svaret på frågan om hur de har informerats, varierar. Några behandlare är här vaga 
och säger att det nog gått ut någon information som i grova drag talar om hur man ska fylla i, 
andra kan inte minnas att de någonsin fått några sådana direktiv. Någon nyligen utsänd 
information, mall eller arrangerad träff kring hur man ska definiera behandlingen finns 
däremot inte. Detta oroar behandlarna då de är övertygade om att de inte fyller i kategorierna 
på ett enhetligt sätt. Istället riskerar samma typ av behandling dokumenteras på olika sätt. Det 
finns också en upplevelse av att statistikblanketten ofta görs om. Har någon typ av 
information inhämtats kanske den inte stämmer när en ny blankett införs och tveksamheten 
över hur jämförbart det blir mellan den nya och gamla blanketten, är stor. 
 
Behandlarnas bild av ”Behandling” 
 
Behandlarna har, av intervjuerna att döma, inte en enhetlig och klar bild av vad som döljer sig 
bakom kategorierna i ”Behandling”. Det finns inget tydligt rätt eller fel. Eftersom de inte 
anser att någon tydlig information gått ut till mottagningarna, framkommer det att de är 
tvingade att skapa sig egna uppfattningar, delvis grundade på utbildning och egna praktiska 
erfarenheter. Ytterligare ett sätt att skapa sig en bättre förståelse, säger behandlarna, är att 
diskutera med kollegor i olika sammanhang. Vid de tillfällen behandlarna jobbar ihop med en 
familj blir det ibland naturligt att de tar en intern diskussion om hur ärendet ska 
dokumenteras. 
 

”Jag har väl hittat på någonting själv! När man irriterar sig särskilt och 
tycker att man får någonting som inte alls passar in, som man inte vet 
alls vad man ska göra med, så kanske man pratar med kollegor.” 

 
Någon behandlare nämner att denne ibland tar till uteslutningsmetoden när varken funderingar 
eller diskussioner leder någon vart. Detta ses som en nödåtgärd men kan vara det enda som 
återstår. Flera behandlare hävdar dock att de har en egen inre bild av vad som ska kryssas och 
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tycker ofta att det är tillräckligt bra. En behandlare nämner, att när det kommer en ny 
statistikblankett, går man på mottagningen igenom hela och behandlarna kan lämna 
synpunkter. I stort sett tycker behandlarna ändå att rutan ”Behandling” ganska väl täcker det 
arbete som utförts. 
 
Förhållandet till statistikblanketten som helhet 
 
Resultatdelen övergår nu till behandlarnas förhållningssätt till statistikblanketten som helhet. 
Inte heller här kommer jag att systematiskt gå igenom vad som kan tänkas dölja sig bakom 
kategorierna eller hur man från ledningen eventuellt tänker runt blanketten. Emellanåt 
kommer dock någon kategori att nämnas, men tanken är ändå att den då finns med för att 
tydligare belysa behandlarnas förhållande till statistikblanketten i stort. Ett undantag är ”GAF-
skalan” som fått en egen underrubrik. Inte för att förklara hur den kan användas utan för att 
redovisa hur behandlarna ser på den. Anledningen till att den är med, är att behandlarna ofta 
återkommer till den i intervjuerna. 
 
Ett område som inte prioriteras 
 
Arbetet som psykolog innebär ofta mycket formulerande och skrivande. Flera behandlare 
uttrycker att de upplever en stark press, och säger att de har många ärenden samtidigt. Att 
fylla i statistikblanketten tycker inte behandlarna tar så mycket tid i anspråk men det tar ändå 
viss tid, vilket därför blir något som inte alltid prioriteras. De vill att det ska gå fort och flera 
behandlare kryssar ofta det som först kommer till dem utan att ha tänkt så mycket innan. 
Något de hellre vill prioritera är patienterna och nya ärenden, därför läggs inte så mycket 
energi ner på blanketten. Av samma anledning menar flera behandlare att de har tänkt alldeles 
för lite på hur blanketten kan fyllas i och vad som egentligen döljer sig bakom kategorierna. 
 

”Det här (intervjun) har fått mig att tänka lite mer. Jag förstår nu att 
jag tänkt för lite på det här, det märker du nog på mina svar. Vad som 
är vad. Jag och mina kollegor har väldigt klart för oss på ett plan vad 
vi gör, om vi har terapi eller om vi har något annat för oss. Men det är 
lite ovant för mig att säga ’så här gör jag’, och ’så här gör jag’.” 

 
Vad används uppgifterna från blanketten till? 
 
Det framkommer tydligt av intervjuerna att ingen av behandlarna med säkerhet kan säga vad 
uppgifterna från statistikblanketten används till. De vet att det är nödvändigt att fylla i den, 
men det har inte gått ut någon information för att presentera vad den används för eller vad 
man kan göra med uppgifterna från den. Alla har funderingar och vet att den används till vissa 
saker, men de säger att de känner sig osäkra över huvudsyftet. Bland annat tror de att den kan 
användas för att diskutera med politiker vid behov av resurser till BUP, vid forskning och 
metodutveckling, framtida behov, vårdplanering och tendenser, att vid utvärderingsdagar och 
genomgångar på respektive enhet visa upp t ex hur vanlig en viss typ av problematik blivit på 
mottagningen och i stort, samt göra jämförelser mellan enheter. Flertalet behandlare säger att 
de förstår att det är viktigt att man ska kunna se vad som görs på mottagningarna och att det 
ska bedrivas forskning. Det framkommer att de tycker att statistik kan vara ett kraftfullt 
instrument om det som visas upp ger en rättvis bild av verkligheten. Eftersom det är mycket 
uppgifter som fylls i, tror de att det skulle kunna bedrivas en hel del forskning utifrån dessa. 
Behandlarna har dock en upplevelse av att det saknas en forskningsinriktad verksamhet som 
ligger nära dem och den verksamhet de befinner sig i, men tycker det vore positivt om det 
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fanns en sådan. Flera behandlare anser att det är otillfredsställande att lägga ner arbete på 
något som de misstänker inte är tillförlitligt. Det råder stor enighet i intervjuerna när det gäller 
övertygelsen att de fyller i kategorierna olika, och de tänker att resultaten därför inte kan ha så 
stort värde. 
 

”Alltså jag tror att den används till diskussioner med politiker vid 
behov av resurser till BUP. Då tar man material ur det här. Jag tror att 
den möjligen kan användas för att genomföra olika förändringar på 
mottagningarna, att prata med enhetscheferna, ”titta här vad ni gör och 
vad gör dom och varför är det så här olika, eller varför är det så här 
lika”. Det är så jag tror runt det men jag kan inte säga att jag vet. Jag 
har varit med om många diskussioner om utformningen av det här 
statistikkortet, men någon presentation på hur man använder det tror 
jag aldrig att jag har fått.” 

 
Flertalet behandlare i undersökningen har en önskan om att BUP-ledningen ska lägga ner 
mycket mer energi på hur statistikblanketten är utformad, och på information om hur den ska 
fyllas i. Den informationen, anser de, behöver komma kontinuerligt som löpande 
uppdateringar, och nyanställda behöver få den informationen i samband med anställningen. 
Som det nu är anser behandlarna att de inte påminns om att statistiken är viktig, utan de tycker 
att det mer känns som att den finns till för någon annan del i förvaltningen. Behandlarna 
uttrycker också en undran över hur ledningen själv ser på tillförlitligheten i materialet som fås 
ur statistikblanketterna. Om BUP-ledningen verkligen vill få fram tillförlitliga uppgifter och 
få bättre grepp om verksamheten, så behöver den satsa mer på hur detta ska kunna ske på ett 
bättre sätt än nu, anser behandlarna. 
 
Hur statistikblanketten speglar arbetet 
 
Behandlarna känner sig inte delaktiga i vad statistikblanketten används till och de uppfattar 
möjligheten att påverka som liten. Ingen av dem upplever att den ger en god bild av deras 
arbete eller av patienten. Kritiken är emellanåt hård mot det de upplever att blanketten står 
för, och mot ledningen. 
 
Vissa delar där rena faktauppgifter ska framgå, som var patienten bor, ålder, kön, antal 
kontakter och så vidare, är hårddata och ifrågasätts inte så mycket. Andra delar är subjektiva 
och väcker emellanåt behandlarnas missnöje. De tycker att det är mycket som inte stämmer 
överens med verkligheten, då en diskrepans uppstår mellan patienten och statistikblanketten. 
Därför, säger behandlarna, får de ofta en känsla av att patienten hamnar i ett felaktigt fack. 
Under några delar i statistikblanketten finns möjlighet att välja flera kategorier, men 
behandlarna är tveksamma till vad som egentligen sägs eftersom ingen rangordning sker. 
Istället för tydlighet, eller någon typ av rangordning mellan kategorierna, anser behandlarna 
att kryssen nu istället blir ett mått på att det görs olika saker. Flera behandlare menar att 
blanketten ger en illusion av att man vet något fast man inte vet så mycket egentligen, och 
kryssen som ser så exakta ut är inte alltid så precisa. Någon behandlare uttryckte det som att 
man gör våld på ärendet, en annan att det inte känns som att man gör vare sig jobbet eller 
familjerna någon rättvisa, genom det sätt blanketten är utformad. 
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”Jag är inte lojal med den där blanketten ett enda dugg. Jag avskyr 
den! Bara meningslös, bara någonting som tar ens tid också, som man 
skulle kunna använda till något vettigare. Jag tror inte att man får fram 
något väsentligt som den är och som den funkar nu!” 

 
Det finns behandlare som reagerar när de ska fylla i ”Umgänge” under ”Familj vid anmälan” 
(statistikblanketten, sidan 2). Vad som inte framgår är om det ska göras en kvantitativ eller en 
kvalitativ bedömning av umgänget. Är det tillräcklig kontakt men dålig, eller är det 
otillräcklig kontakt men ganska bra? Här finns önskemål om att det tydligt bör specificeras 
hur man menar. 
 
Många korta ärenden 
Bland behandlarna finns åsikter om att det ofta fylls i ”Övrigt”, ”Adekvat underlag saknas” 
eller ”Otillräcklig information” på mottagningarna inom BUP. De tror att orsakerna till detta 
kan vara flera. En anledning kan vara att mer än hälften av alla ärenden inom BUP är färre än 
fyra besök. Flera behandlare tycker att det är bra att kontakterna inte är så långa som de 
upplever att de kunde bli tidigare. De resonerar som så att de har blivit duktigare på att jobba 
kort och fokuserat, och ofta är det just så familjerna vill ha det. Det framgick dock av 
intervjuerna att en känsla av att inte få jobba ”till punkt” ibland infinner sig. Då blir det 
istället viktigt att fokusera på vad patienten kom med för problem och låta det bli ett ”samtal 
good enough”, som en behandlare uttryckte det. 
 

”... inte ska dom vänta och fort ska det gå, och bra ska det gå!” 
 
Oavsett vad behandlarna tycker om de kortare behandlingstiderna, anser de att det blir svårare 
att t ex ställa en diagnos enligt DSM-IV-systemet eftersom det helt enkelt inte finns tid för att 
skapa sig en uppfattning. Utsikterna är, enligt flera behandlare, stora att ärendet istället 
hamnar i någon av kategorierna ”Adekvat underlag saknas” under ”Diagnos/symtom hos 
barnet enligt BUP”, och/eller ”Övrigt” under ”Psykosocial påfrestning av betydelse för 
barnets psykiska hälsa”. 
 
Rätt kategori saknas 
Ett annat skäl till att ärenden kan hamna i ovan kategorier, är att flera behandlare säger sig 
sakna de rätta rubrikerna på kategorierna. Under ”Diagnos/symtom hos barnet enligt BUP”, 
saknar de bland annat ett utvecklingsperspektiv och vanliga uppfostringsproblem, och tycker 
att det blir mycket ett diagnostänkande som inte alltid överensstämmer med verkligheten. En 
behandlare säger sig sakna en kategori då ett barn reagerar, men att det är en naturlig reaktion 
på någonting som händer i familjen. Kategorin, säger behandlaren, skulle kunna vara ”Rimlig 
reaktion på saker som har hänt!”. Behandlarna är inte rakt igenom negativa till att sätta DSM-
IV-diagnoser, men ibland tycker de att de hamnar i situationer då det känns väldigt fel. Något 
som heller inte finns med men som flera behandlare önskar ska finnas, är ”Relationsproblem i 
familjen”, då vissa barn inte uppfyller kriterierna på diagnoser utan det handlar mycket om 
relationsproblem. Av intervjuerna framgår det att när behandlare vill kryssa någonting som 
faktiskt inte finns som kategori, blir ibland det enda alternativ som återstår ”Övrigt”. 
 

”Man sitter och funderat och till slut klämmer man bara till med 
någonting. Man orkar inte riktigt...” 
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Personnummer 
Flera behandlare säger sig ha blivit mer återhållsamma med att fylla i blanketten nu än 
tidigare, eftersom det med den nuvarande statistikblanketten ska framgå vilket personnummer 
en patient har. De förstår inte varför det ska behöva vara så och upplever ett obehag. De tror 
inte att systemet är så säkert att obehöriga inte kommer åt uppgifterna. Under 
”Diagnos/symtom hos barnet enligt BUP”, upplever därför flera behandlare att kategorin 
”Adekvat underlag för diagnos saknas” används oftare nu än tidigare. 
 
GAF-skalan 
GAF-skalan (Global Assessment of Functioning) är tänkt att mäta hur barn och ungdomar 
fungerar psykiskt och socialt. Funktionsförmågan mäts på en skala mellan 1-100, där 100 är 
full funktionsförmåga. GAF-skalan är den del av blanketten (sidan 5) som flertalet behandlare 
tror fylls i mest olika. De tror att risken för felkällor därför blir större. Så skulle exempelvis 
väldigt olika värden kunna sättas på ”samma” barn. Här anser de att bedömarens personlighet 
spelar in en hel del och flera behandlare tar upp att GAF-skalan nog säger mer om 
behandlaren själv än om patienten. 
 

”Den blir svår att uttala sig om därför att det blir... felkällor hela tiden 
utifrån hur vi som bedömare ser den. En pessimistisk typ eller en 
positiv typ – hur tänker man då om sina medmänniskor? Det är lite 
ångestskapande att fylla i den här.” 

 
En behandlare ger som exempel en familj där det kanske varit någon stridighet i familjen. 
Under bara ett samtal har man kanske lyckats gräva lite i problemet tillsammans, och sen ska 
man fylla i GAF-skalan. Det upplevs då väldigt svårt att kunna uttala sig om 
barnets/ungdomens fungerande i de termer som finns. En behandlare tycker att GAF-skalan 
över huvud taget inte passar in på barn. Ofta finns känslan av att hamna för högt upp eller för 
långt ner, och vilket värde som än väljs blir det fel. Ett par behandlare undrar varför vissa 
värden alls är med, som ”Kod: 91-100”. 
 

”100, det har jag inte sett på någon, då måste jag ha varit sjuk den dan. 
Jag tror inte någon är så perfekt.” 

 
Flera behandlare anser att här behövs extra information om det över huvud taget ska vara 
någon mening med GAF-skalan. 
 
Utrymme för olikheter 
 
Något som behandlarna ofta återkommer till är att de är övertygade om att de sinsemellan 
fyller i delar av statistikblanketten olika. Som det nu är upplever de att det inte råder någon 
samstämmighet dem emellan. De upplever det som att det blir upp till varje enskild individ att 
fylla i vad han/hon tror är rätt kategori och därför råder också en osäkerhet. När de har svårt 
för att finna något som passar in händer det att de pratar med kollegor. Ibland, när flera 
behandlare har hand om en och samma familj händer det också att de diskuterar blanketten för 
att komma överens om vilken/vilka kategorier som kan passa bäst i det aktuella fallet. Det är 
bland annat vid sådana diskussioner med kollegor som behandlarna förstår att det råder 
olikheter om hur de tänker. 
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Behandlarna resonerar som så, att ska man ha en statistikblankett måste det till tydliga mallar 
och utbildning för att få ett enhetligt system. Nu tycker behandlarna inte att det finns någon 
tillförlitlighet i systemet. 
 

”Jag tror att det säger mer om oss behandlare än… Vad lägger jag i det 
här. Jag tror inte vi tänker riktigt lika där, man gör som man brukar, 
men det där ”brukar” kan se lite olika ut.” 

 
Samtliga behandlare tror att en bättre statistikblankett skulle ge en rättvisare bild av deras 
arbete och av patienterna. De anser att blanketten speglar hårddata korrekt men osäkerheten är 
stor och varierande vad det gäller de övriga mer kvalitativa uppgifterna. 

 
 

D i s k u s s i o n 
 
 
Metoddiskussion 
 
Den genomförda studien illustrerar vad erfarna psykologer, som arbetar inom den öppna barn- 
och ungdomspsykiatrin i Stockholms län har för syn på statistikblanketten, och dess form, 
användning och nytta. En kvantitativ sammanställning kan göras utifrån inrapporterat 
statistiskt material men då min upgångspunkt för undersökningen var att söka en djupare 
förståelse för de här frågorna, valde jag att göra en kvalitativt utformad undersökning med en 
explorativ ansats. 
 
Validitet 
 
Om kunskap är valid är den giltig, hållbar och välgrundad (Thomsson, 2002). I kvalitativ 
metod brukar man med det mena sådant som kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet 
(Langemar, 2004). Steinar Kvale (1997) talar om en slags hantverksskicklighet, där 
valideringen beror på förmågan hos den som genomför undersökningen att kontrollera och 
ifrågasätta sina resultat. I linje med detta har min ambition under analysens gång varit att 
försöka vara så kritiskt granskande till texterna som möjligt. Då jag anser att jag inte dragit 
alltför långtgående slutsatser, bör resultatet därför kunna ses som empiriskt förankrat. 
 
Inom positivismen innebär generaliserbarhet att kunna föra över resultat från exempelvis en 
studerad grupp till en annan (Thomsson, 2002). Detta anses vara svårt vid kvalitativa studier, 
men när det gäller den kvalitativa generaliserbarheten kan man se för vilka den beskrivning 
man gjort kan vara tillämpbar. I den aktuella undersökningen var syftet att undersöka hur 
statistikblanketten inom BUP i Stockholm används. Ett syfte som kunde ha fångat in en 
brokig samling behandlare, men som visade sig leda till en begränsad grupp människor när 
kriterierna var uppställda. Det var de erfarna psykologernas bedömningar och upplevelser jag 
ville lyfta fram. De sju deltagare som slutligen deltog visade sig bilda en ganska homogen 
grupp. De flesta var kvinnor (en man deltog), och alla hade arbetat många år inom den öppna 
barn- och ungdomspsykiatrin. Alla hade en psykodynamisk teorigrund och samtliga hade 
någon typ av psykoterapiutbildning. Det är rimligt att anta att resultatet är generaliserbart på 
liknande grupper under liknande omständigheter. Om generaliseringen avgränsas är det också 
troligt att delar av resultatet kan gälla för många behandlare inom den öppna barn- och 
ungdomspsykiatrin som använder sig av statistikblanketten. 
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Undersökningsdeltagare 
 
Inom den relativt begränsade grupp som uppfyllde kriterierna, var det svårt att få personer att 
ställa upp som deltagare. Enhetscheferna på de aktuella mottagningarna samordnade 
kontakterna och gav mig namn och telefonnummer till behandlare som uppfyllde kriterierna; 
att vara psykolog och ha arbetat minst fem år på BUP. När jag sen ringde dessa framgick det 
att de inte visste så mycket om mig, och de kunde heller inte i den stunden överblicka om de 
hade två ärenden kryssade enligt kriterierna. I samband med denna första kontakt tackade 
flera av dem av olika skäl nej, och en viss försiktighet, eller tvekan, kunde märkas. Det 
tillfälle då enhetscheferna på mottagningarna frågade behandlarna om de kunde tänka sig att 
delta i intervjuundersökningen, var ett moment som jag inte hade någon inblick i, eller några 
detaljer om hur det gick till. Hur och vid vilka tillfällen lades förfrågan fram och hur gick 
diskussionerna till? Det kanske hade sett annorlunda ut om jag exempelvis fått information 
om vilka behandlare som uppfyllde de uppsatta kriterierna och sedan själv skickat brev till 
dessa. Kanske hade jag då fått en tydligare bild av dem som avböjde att delta, och lite runt 
orsakerna varför. 
 
En anledning till den tvekan jag möttes av när jag ringde, kan ha berott på syftet för 
undersökningen. Det kan ju tänkas att behandlarna tänkte att jag på något sätt arbetade på 
uppdrag av ledningen. Ett annat skäl kan ha varit att BUP: s medarbetare under 
undersökningens gång befann sig mitt i den stora omorganisation som pågått sedan en längre 
tid. I konsekvensanalysen (Sll, Konsekvensanalys av arbetsmiljön inför omorganisationen av 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP 2005), 2005, internt dokument) som gjordes inför 
omorganisationen konstaterades att personalen oroas över förändringen. 
 
Jag kom alltså in i en organisation präglad av oro runt arbetssituationen. Medarbetarna på 
mottagningarna visste inte riktigt hur den framtida organisationen skulle komma att gestalta 
sig, och vilken roll de skulle komma att få i den. Jag förmodar att oron, eller ovetskapen om 
framtiden, har påverkat min uppsats på något vis, det vore underligt annars. Hänsyn till dessa 
omständigheter har jag har försökt bära med mig under analysförfarandet. 
 
Intervjuerna 
 
De som slutligen kunde ställa upp på intervjuerna var samtliga hårt pressade av tidsnöd, något 
som till viss del kan ha påverkat intervjuerna, då en känsla av att behöva skynda på, emellanåt 
infann sig. De tre första intervjuerna genomfördes med behandlare som kunde ta med sig två 
ärenden där de hade kryssat i endast någon av rutorna ”Råd/stöd, föräldrar” och/eller 
”Råd/stöd, barn/tonåring”, och där behandlingen varat tolv kontakter eller längre. Det innebar 
att fyra behandlare inte svarade på de elva frågor som hörde till just ärendena. Då dessa elva 
frågor låg inbäddade i intervjuguiden som nummer 7-17, är det inte omöjligt att dessa på 
något vis kom att påverka svaren under resterande delen av intervjuerna. 
 
Varje gång man ger sig ut för att undersöka någonting lutar man sig mot sin förförståelse, det 
vill säga mot de antaganden som vi har när vi påbörjar undersökningen (Thomsson, 2002). 
Under intervjuerna framkom det att alla behandlarna i undersökningen hade en 
psykodynamisk teorigrund. Då jag själv valt att fördjupa mig i den psykodynamiska teorin, 
kändes termer och tankegångar bekanta. Då min utbildning säkert påverkat mig mycket, är det 
möjligt att intervjuerna nu tog en vändning som kanske sett annorlunda ut om jag valt en 
annan teoretisk fördjupning, eller om jag exempelvis hade intervjuat KBT-
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psykologer/terapeuter. Kanske hade jag förhållit mig mer kritisk under intervjuerna då. Även 
detta är något jag har försökt tänka på vid analysförfarandet. 
 
Resultatdiskussion 
 
Den ursprungliga tanken med min undersökning var att den främst skulle undersöka hur 
erfarna behandlare inom den öppna barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm använder sig av 
de två råd- och stödkategorierna som finns på statistikblankettens del ”Behandling”. Det var 
från början en idé från BUP-ledningen som verkade intressant. Detta var svarskategorier som 
av statistik att döma (UU, 2005) var mycket frekvent använda. Men jag var öppen för att ta in 
annat. Jag ville dessutom se vad behandlarna hade för förhållningssätt till statistikblanketten 
som helhet. Ganska tidigt framgick det att det var den senare delen, förhållningssättet till hela 
statistikblanketten, som behandlarna främst ville lyfta fram under intervjuerna. 
 
Under undersökningens gång har ny och viktig information inhämtats. Undersökningen avsåg 
inte från början att belysa den stora omorganisation som BUP befunnit sig i sedan år 2000. 
Jag var inte medveten om det när jag startade min undersökning men det går inte att bortse 
från denna betydelsefulla realitet. För att förstå resultaten är det också viktigt att förstå i vilket 
sammanhang behandlarna i undersökningen befinner sig i. 
 
Behandlarnas ställning i organisationen 
 
Köerna till BUP-mottagningarna är ofta långa, men inom barn- och ungdomspsykiatrin i 
Stockholm finns ett mål uppsatt att väntetiden till första erbjudna besöket ska vara högst fyra 
veckor (Sll, 2004). Behandlarna vill prioritera patienterna och ge dem en så god vård som 
möjligt. Av resultatet framgår dock att behandlarnas arbetsbörda emellanåt är stor, därutöver 
befinner de sig i en organisation i stor förändring. Den här förändringen är något som väcker 
oro, visar Dunerfeldts analys (Sll, BUP 2005). I rapporten skrivs att behandlare befarar att det 
arbetssätt och de rutiner man tidigare haft kanske inte kommer att efterfrågas, och den nya 
chefen kanske inte kommer att förstå eller respektera den yrkesidentitet man har. Av analysen 
framgår det att det handlar om frånvaron av personlig trygghet. Personalgrupperna kommer 
att förändras med nya medarbetare från andra mottagningar. Detta är ingenting man har valt 
och analysen visar att det finns risker för grupperingar, där tidigare kollegor håller samman 
och kanske inte ser möjligheterna med nya arbetskamrater och den nya arbetsplats som 
uppstått. Dunerfeldts analys visar vidare att personalen inte tycker att 
organisationsförändringen är begriplig och de oroas över att arbetet kommer att förlora sin 
meningsfullhet. De oroas också över att det vårduppdrag som de själva varit med om att 
utveckla, kanske under lång tid, nu inte finner ett sammanhang i den nya organisationen. 
Analysen visar vidare att en ny vårdideologi kräver andra tankesätt som kan påverka bland 
annat yrkesidentiteten och självkänslan. Den inriktning mot att höja kompetensen som lyfts 
fram (Sll, Uppdrag och utbud av Barn och ungdomspsykiatrisk verksamhet (BUP) år 2005, 
2004, internt dokument) kan komma att påverka personalen, som kan känna att den kunskap 
man har inte värdesätts. I Dunerfeldts analys framgår att det kan finnas en risk för att 
personalen upplever det som att de inte räcker till. 
 
I rapporten hänvisar Dunerfeldt till bland andra Aaron Antonovskys begrepp KASAM 
(Känsla Av SAMmanhang), som vägledande för tolkningen av svarens innebörd. Eftersom 
behandlarnas situation i nuläget tycks påverkas så starkt av oro förknippad till 
omorganisationen kan det vara intressant att beskriva hur några teoretiker har 
uppmärksammat människors hälsa och ohälsa på arbetsplatsen. 
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Antonovsky (1991) beskriver i sitt KASAM-begrepp hur individen har olika motståndskraft 
att stå emot ohälsa. Ett mått på hälsa är att tillvaron görs ”sammanhängande”. För att den ska 
bli det, anser Antonovsky att tre centrala komponenter behövs, som dynamiskt står i relation 
till varandra. Ett begrepp är begriplighet, som innebär att de stimuli som härrör från ens inre 
och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga. Ett annat 
begrepp, hanterbarhet, innebär att de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav 
som dessa stimuli ställer på en, finns tillgängliga. Det tredje begreppet är meningsfullhet, som 
innebär att dessa krav är utmaningar, som är värda investeringar och engagemang. Genom ett 
speciellt KASAM-formulär (”livsfrågeformulär”) mäts begreppen genom att frågor besvaras 
som berör skilda områden i livet, varje fråga har sju möjliga svar. Det sammantagna resultatet 
ska visa hur stark känsla av sammanhang en människa har. 
 
Enligt Töres Theorell (2002), professor i stressforskning, har människor blivit mer stressade 
under det senaste decenniet, med ökad förekomst av svår oro, sömnrubbningar och trötthet 
hos män och kvinnor. Anställda skattar att kraven i arbetslivet har ökat, medan känslan av 
kontroll har minskat från cirka 1995 och framåt. Särskilt tydligt har detta varit för 
landstingsanställda kvinnor. Arbetsbelastningen har ökat för många, och personalen har 
många gånger inte känt sig delaktig i de förändringar som har genomförts (Hertting & 
Nilsson, 2005). 
 
Den amerikanske sociologen Karasek gjorde i slutet av 1970-talet ett försök att slå ihop två 
olika forskningstraditioner; dels den som byggde på tanken att mental belastning ger en 
ökning i kroppens fysiologiska beredskap för kamp respektive flykt, dels den sociologiska 
”alienationsmodellen” som innebär att brist på inflytande och känsla av mening i arbetet leder 
till ökad risk för sjukdom (Theorell, 2002). Olika kombinationer av ”krav” och 
”beslutsutrymme” med olika grad av dimensioner avgör belastningen för personen. 
Idealsituationen i arbetslivet motsvaras av låg mental belastning vid högt beslutsutrymme, den 
”avspända situationen”. I det ”spända” arbetet, hög mental belastning vid litet 
beslutsutrymme, sker en ökning av spänningen som försvårar personens inlärning och 
psykologiska utveckling. I den ”passiva” situationen är den mentala belastningen låg, och 
bristen på beslutsutrymme gör att vissa kunskaper och färdigheter förtvinar. I det ”aktiva” 
arbetet är kraven höga och beslutsutrymmet stort, en aktiv arbetssituation. 
 
En parallell till Karaseks modell är den som Johannes Siegrist och medarbetare har 
presenterat (Theorell, 2002). Den kallas ansträngnings – belöningsmodellen och går ut på att 
individen kan klara av en hög grad av ansträngning om denna svarar mot en hög grad av 
belöning. Belöningen kan vara av olika slag, förbättrad självkänsla, feedback eller ökad social 
status. 
 
Theorell (2002) menar att det förutom modellerna ovan finns många andra faktorer som spelar 
in för stress på arbetsplatsen. Som vilket socialt stöd individer har och vilket socialt klimat 
som råder. Båda dessa hänger samman med arbetsorganisationen. Gemensamma 
målsättningar för arbetet, och att de anställda får mycket information från ledningen, gör att 
de känner sig delaktiga i beslutsprocesser. De får en känsla av att de kan ta kontroll i olika 
arbetssituationer och en grund för ett bra beslutsutrymme har skapats. 
 
Paul Moxnes (1984) talar om inlärning och resursutveckling som äger rum på arbetsplatsen. 
Att lära om, lära av och i en grupp kan betraktas som den process som öppnar 
feedbackkanalerna i gruppen. Feedback eller kunskap om konsekvenserna kan stimulera 
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inlärningen dels genom den information/kunskap den i sig själv medför, dels genom att den 
gör en arbetsuppgift mer engagerande och belönande. Generellt kan man säga, att 
feedbackprincipen går ut på att kunskap om konsekvenser är av godo. Ju snabbare feedback 
följer på respons, desto mer befrämjas inlärningen. Att ge feedback kan ses som en teknisk 
inlärningsprincip, som kan uttryckas som instruktioner för hur inlärningssituationer bör läggas 
upp. Men Moxnes (1984) tar också upp humanistiska inlärningsprinciper som klargör vilka 
betingelser eller behov som bör uppfyllas hos den person där inlärning ska ske. Principerna 
kan sammanfattas i fem områden: Mål – det som ska läras in bör klargöras så bra som möjligt 
och så tidigt som möjligt. En klar definition av målet inverkar effektiviserande eftersom det 
bringar ordning och reda i en tidigare oklar situation. Motivation – Den som ska lära måste 
vara motiverad. Metoder att bevara/öka motivationen bör användas. Det är inte vilket stoff 
man ska presentera som är viktigast utan metoden. Mening – både det som ska läras och den 
pedagogiska metoden bör framstå som meningsfylld och relevant för den enskilde deltagaren. 
Medbestämmande – Den som ska lära bör aktivt delta i en problemlösningsprocess, inte bara 
passivt tillhöra en sådan. Slutligen möjligheter – den som ska lära bör både ha och få 
möjligheter att lära. 
 
Behandlarnas uppfattningar om olika delar av statistikblanketten 
 
Datainsamlingen är viktig för kvalitetssäkring och forskning. Många uppgifter behöver 
dokumenteras och behandlarna tycker det är viktigt att den metod som används för detta, det 
vill säga statistikblanketten, är så genomtänkt och lätthanterlig som möjligt. 
Statistikblanketten är ett omfattande dokument. På fem A4-sidor finns många uppgifter att 
fylla i för både hårddata och mjukare delar. Resultatet visar att de invändningar som finns mot 
blanketten främst gäller dess mjukare delar. När det gäller de rutor som tar upp dessa på 
blanketten, finns det delar som uppfattas som sämre och andra som bättre. Rutan 
”Behandling” upplevs ”inte som värst i alla fall”. I denna finns råd- och stödkategorierna som 
enligt statistiken alltså används ofta. Vid en närmare granskning verkar det inte så märkligt att 
dessa kategorier kryssas ofta. Råd- och stödkategorierna har många användningsområden, och 
just av den anledningen är det viktigt att kategorierna finns. Trots att behandlingsdelen inte är 
den del som ifrågasätts mest på statistikblanketten undrar behandlarna ändå hur man från 
ledningens sida kan ha nytta av uppgifterna från den och vissa andra delar. Behandlarna har 
ofta en känsla av att de uppgifter som fylls i, inte alltid stämmer överens med verkligheten. En 
orsak till detta kan vara att man ibland inte finner en kategori som passar utan kanske blir 
tvungen att gardera sig med flera. Då det heller inte går att rangordna alternativ eller 
kategorier, upplever behandlarna att redovisningen blir bristfällig. Kryssar man råd och stöd 
blir det i alla fall inte fel. Om ledningen skulle vilja få ner antalet kryss i råd- och 
stödkategorierna bör man tydligare tala om hur och när dessa, och andra kategorier i 
”Behandling” ska användas. Gemensamt för de behandlare som deltog i undersökningen var 
att de sällan kryssade för råd och stöd vid längre kontakter samt att det alltid handlade om 
relativt begränsade problem. Det är också rimligt att tänka sig att den behandling som man 
hinner ge en familj, är just råd och stöd, då de flesta kontakter inom BUP är korta. 
 
Att ställa diagnos enligt DSM-IV är ruta som väcker en hel del känslor hos behandlarna. De 
tycker ofta att det är svårt att ställa diagnos på barnen då diagnoserna inte alltid stämmer 
överens med hur de uppfattar barnets problematik. Några tycker sig märka att kryssningen av 
”Adekvat underlag för diagnos saknas” har ökat. Att inhämta all den information som behövs 
för att kunna ställa diagnos tar tid, framför allt när det gäller de minsta barnen mellan noll och 
tre år (Risholm Mothander, 2001). Utvecklingen går fort och det är inte alltid tydligt vad det 
är som är ett avvikande beteende. Detta gäller främst de små barnen, men kan säkert även 
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utgöra ett problem vid diagnostisering av de äldre barnen också. Om man då kommer ihåg att 
medianen är fyra gånger för kontakter inom den öppna barn- och ungdomspsykiatriska vården 
i Stockholm, är det inte svårt att förstå att ”Adekvat underlag för diagnos saknas” ofta 
används. 
 
Avsikterna och nyttan med statistikblanketten 
 
Den statistikblankett som används på BUP-mottagningarna idag är alltså en vidareutveckling 
av det ”Gula kortet”, och en anpassning till ett datoriserat system. Att ändra ett system så 
genomgripande som då skedde var säkert inte lätt. En arbetsgrupp tillsattes och fortlöpande 
diskussioner fördes under hela arbetets gång med behandlare på mottagningarna, för att göra 
övergången så smidig som möjlig och för att få så många som möjligt nöjda (Carlberg & 
Adler, 2005). Man valde också att behålla färgen från det gamla kortet, därför är 
statistikblanketten gul! 
 
De som under början/mitten av 1990-talet var med och arbetade med utformningen av 
blanketten, är väl medvetna om att den inte alltid tas emot med positiva reaktioner (Carlberg 
& Adler, 2005). De ser många fördelar med det system som finns idag men kan, trots allt 
förarbete som lades ner på blanketten, också konstatera att det råder vissa brister med hur 
delar av innehållet är utformat. Av de olika delarna på statistikblanketten, visar resultatet att 
behandlingsdelen är den del som behandlarna lättast kan fördra och ifrågasätter minst. Det är 
också den som är sig mest lik från det förra systemet (Carlberg & Adler, 2005). 
 
En av de delar som behandlarna kritiserar mycket är ”Diagnos/symtom hos barnet enligt 
BUP”. Carlberg och Adler har förståelse för att det vid många, framför allt korta kontakter, 
kan vara svårt att ställa en diagnos och betonar att har man inte full täckning så ska man heller 
inte kryssa något annat. Behandlarna upplever ibland att de tvingar in patienterna i DSM-
systemet, och att de inte känner sig hemma i diagnostänkandet. Carlberg och Adler tycker 
ändå det är viktigt att få behandlarna att använda DSM-IV, som är det system som används 
över hela världen. Det innehåller en del brister, men anses ändå som det bästa som finns. Det 
är bättre med ett halvbra system än inget alls för då kan det bli bättre. Det som förmodligen är 
svårast för behandlare som är vana att tänka teoretiskt i orsaker, är att DSM-IV är en 
förteckning över beteenden som inte alls tar hänsyn till orsaker. Om behandlarna kan 
acceptera det och använder det maximalt, går det att få ut så mycket mer av det. Det ska inte 
behöva bli ett motsatsförhållande mellan att känna sig som en god terapeut och att vara 
statistikintresserad. För den som forskar inom barnpsykiatri och vill publicera sig i 
internationella tidskrifter, anses det dessutom vara en nödvändighet att ha diagnoser enligt 
DSM-IV eller ICD-10 (Carlberg & Adler, 2005). 
 
Ett av statistikblankettens användningsområden är alltså som underlag för forskning. Det 
material som finns, skulle kunna utgöra en rik källa för en mängd olika typer av forskning. 
Man kan se hur faktorer samvarierar, jämföra olika områden, vad förenar och skiljer dem åt 
och så vidare. Av någon anledning är det dock något som gör att systemet inte används 
optimalt. Ett bra system kan ha en positiv inverkan på själva jobbet, men om det inte används 
så har det inte det (Carlberg & Adler, 2005). Så långt som är känt, bedrivs dock inte någon 
direkt behandlingsforskning utifrån statistikmaterialet. Även om visst material används, är 
den databas som finns, inte på långa vägar till fullo utnyttjad (Jan-Olof Larsson, muntlig 
kommunikation, 2005). 
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Bristen på helhetssyn 
 
För behandlarna är det inte svårt att veta vilken behandling de gett eller hur de uppfattar 
patienternas problem. Svårigheterna ligger i att inte kunna översätta detta på 
statistikblanketten. Det verkar som behandlarna saknar möjligheten att kunna ge en helhetssyn 
av patienterna och det utförda arbetet, samt att blanketten efterfrågar bedömningar som den 
ofta korta kontakten med familjerna kanske inte gett information om. Detta speglar säkert en 
varierande grad av frustration av att inte kunna beskriva det de upplever som sanningen om 
den patient eller den familj de kommit nära under kontakternas gång. 
 
Teorier kring fenomenet ”satisficing” (Brage, 2005, personlig kommunikation) beskriver hur 
människor ibland söker lösningar som är mindre tillfredsställande för att minimera de 
psykologiska kostnaderna, istället för att söka optimala lösningar som kräver mer. Orsaken till 
detta kan vara att man inte vill anstränga sig. Den kan också vara, att man inte kan svara om 
informationen saknas, vilket leder till att motivationen sjunker. 
 
Behandlarna försöker på olika sätt ”bli vän” med blanketten och finna råd på bästa sätt 
dokumentera ett ärende. Men oavsett vilka sätt som används för att råda bot på den 
begränsning de upplever, faller det alltid tillbaka på en sak, nämligen bristen på information 
från ledningen. Behandlarna vet att de inte fyller i blanketten på ett enhetligt vis, eftersom de 
uppfattar kategorierna olika, och det spär på bristen på motivation. Det stöder tanken på att 
den information behandlarna fått varit obefintlig eller otydlig. Det borde inte behöva ligga på 
behandlarna att själva räkna ut vad som döljer sig bakom kategorier och alternativ. Istället för 
interna diskussioner, eller att själv sitta och försöka resonera sig fram till något passande, 
borde detta ske centralt. Det framgår ändå att behandlarna i undersökningen tycker att det är 
viktigt att på något vis dokumentera ärendena. Inte minst som en kvalitetssäkring, och att det 
är i allas intresse att detta görs på ett så riktigt och bra sätt som möjligt. 
 
Slutsatser 
 
Behandlarna försöker på olika sätt att överbrygga den avsaknad av tydlighet och helhetssyn 
som präglar blanketten, men den bestående upplevelsen blir ändå att inte kunna påverka. En 
upplevelse som rimligen leder till en känsla av att inte vara sedd. Det går inte att bortse från 
denna bristande tilltro till statistikblanketten och det den står för. Det märks bland annat 
genom rädslan över att behöva fylla i patienternas personnummer. Något som lett till att en 
del behandlare blir mer försiktiga när de fyller i vissa delar av blanketten. Detta belyser en 
förtroendeklyfta som bör tas på allvar. För att behandlarna ska få en större tilltro till systemet 
krävs att arbete läggs ner på att förbättra statistikblanketten och förmå förankra den i 
behandlarnas dagliga arbete på ett mera positivt sätt. 
 
Resultatet visar en tydlig önskan om att ledningen tar sig en funderare på hur man ska bära sig 
åt för att möta behandlarnas önskan om större tydlighet och vad man kvalitativt kan få ut av 
statistikblanketten. Som det är nu fungerar inte rapporteringen på ett sådant sätt att den 
speglar verkligheten. Behandlarna måste få information. Det kan ske exempelvis genom 
seminarier, fortbildning, teori och behandlingsforskning utifrån olika kategoriers rubriker. 
Den informationen måste vara lika för alla. 
 
Ett mera kraftfullt sätt vore att utarbeta en ny blankett. Detta skulle kunna vara en nystart, och 
något att enas om som ett gemensamt ansvar. En lösning kan vara att tydligt dela på 
blanketten i två delar. En kvantitativ del som skulle ligga till grund för en typ av forskning 
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med hårddata som bas. Här kunde, förutom ålder och kön, uppgifter fås om exempelvis hur 
många gånger patienten kommer till mottagningen, vilka ur en familj som kommer samt 
eventuella tidigare kontakter. Den andra delen skulle vara kvalitativ, och upptas av övriga 
”mjukare” delar. Denna del kräver större kunskap om hur dokumenteringen ska gå till, vilket 
gör informationen från ledningen viktig. Utan kontinuerlig information riskerar även en ny 
blankett att efter en tid förlora möjligheterna att fånga in viktiga data som överensstämmer 
med verkligheten. 
 
En annan lösning kan vara dela upp blanketten på tre delar, där man förutom den kvantitativa 
delen kunde fundera på om den kvalitativa delen skulle innehålla något mer, kanske i vilken 
terapeutisk form behandlingen bedrivits (KBT, KT eller kanske PDT). Den tredje delen skulle 
kunna utgöras av det deskriptivt psykiatriska i form av DSM-IV. Eftersom ett visst mått av 
motstånd till DSM-systemet kunde märkas bland deltagarna i undersökningen, finns det 
anledning att fundera på hur detta motstånd ska kunna överbryggas. Förmodligen skulle det 
även här behövas mer information om varför man i ledningen ändå anser att DSM-systemet 
behöver användas på mottagningarna. 
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Personnummer:      

Namn:  

Huvudansvarig behandlare:  

Övriga behandlare:  

 

 
 
 
 år månad dag 

Anmälningsdatum     GAF anmälan:  

Första erbjudna tid     
 

Datum sista kontakt     GAF avslutning: 

Datum avskrivning     
 

Juridisk vårdnadshavare (ej alltid där barnet bor) 
 Biologisk/adoptiv-/ far och mor          Biologisk/adoptiv-/ mor  Biologisk/adoptiv-/ far 
 Tonåringen myndig                             Särskilt förordnad vårdnadshavare  Ingen uppgift 

 
Initiativtagare (=samtliga som rekommenderat/remitterat)  MHV                         BHV 

 Patienten själv  Vårdcentral/barnläkare/somatisk klinik/BB  Allmänpsykiatri 
 Föräldrar, anhöriga  Socialtjänsten  Advokat 
 Förskola/barnomsorg  Ungdomsmottagning Annan 
 Skola/skolhälsovård/fritidshem  BUP inkl. psykologverksamheter och spädbarnsverksamheter 

  
Uppdragsgivare (både patienten själv och vårdnadshavare kan markeras) 

 Patienten själv  Domstol (begärd insats) 
 Vårdnadshavare  Socialtjänst (begärd insats) 

 

 
Uppgifter om Asylsökande (registreringen hålls uppdaterad under vårdtiden) 

 Patienten är eller har varit Asylsökande  
 Kom med vuxen anhörig   Ensamkommande  

År för första ansökan:  

 Asylprocessen pågår 
 Asylprocessen pågår ej 
 Fått permanent uppehållstillstånd (PUT) 

 Endast föräldrajournal finns. 
Ange då för aktuellt barn: 
Kön:  pojke   flicka  

Född:  

Problem/symtom som patienten/anhöriga söker för (grov bedömning; flera alternativ kan anges) 
 Inåtvända problem (alla former av inåtvända problem inklusive Mat- och/eller sömnstörning och/eller 

psykosomatiska problem)  
 Utåtriktade problem (skrikighet hos spädbarn och småbarn, bråkighet, skolk m.m.) 
 Föräldraproblem (föräldraperspektiv: hur skall vi klara av..;  vår son bekymrar oss...; relationen föräldrar-barn)  
 Relationsproblem i familjen (vårdnads- och umgängesproblem hör hit; ej problem utifrån föräldrarollen) 
 Problem i barnomsorgen/skolan (kan gälla såväl inlärnings- som kamratproblem, bråkighet) 
 Utsatthet (flyktingskap, traumatiska upplevelser av övergrepp, omvårdnadsbrister) 
 Oro kring avvikelser i utvecklingen (neurologiska avvikelser, förseningar) 
 Övrigt (samt vet ej/oklart) 
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Frågeställning/ar vid arbete på uppdrag av myndighet 
LVU-frågeställningar: Andra frågeställningar: 

 Omsorgssvikt  Vårdnads- eller umgängestvist 
 Avvikande beteende/uppförande hos barnet/tonåringen  Störd emotionell utveckling  
 Misstanke om sexuellt övergrepp  Utvecklingsförsening, neurologiska symtom  
 Barnmisshandel  Annat 

 
Tidigare kontakt med barnpsykiatri (inklusive PBU) för patienten 

 Nej  
 Vet ej  Ja. Första gången vid års ålder 

 
Vid samhällsvård:  Omhändertagen enligt LVU            Frivillig placering              Vet ej 
 

 
Härkomst 

 Far, mor, barn är födda i Sverige (fyll ej i nedan)  Samtal fört på annat språk än svenska 
 Barnet är fött i Sverige (=2:a generationens invandrare)  Samtal fört med tolkhjälp 

Ursprungsland (Barn):  

Ursprungsland (Mor):  

Ursprungsland (Far):  
För familjehemsplacerade barn ges uppgifter för den biologiska familjen. 
 
 
Egna variabler (Detta är inga obligatoriska uppgifter. Används efter överenskommelse på 
arbetsplatsen för registrering eller märkning) 

Variabel 1:  Värde:  Märkning 1:  

Variabel 2:  Värde:  Märkning 2:  

Variabel 3:  Värde:  Märkning 3:  

 

Familj vid anmälan 
Barnet/tonåringen bor tillsammans med (flera alternativ fylls i) 

 Mor/adoptivmor    Far/adoptivfar    Styvfar    Styvmor   Eget boende 
 Växelvis boende mor/far     Familjehems-/institutionsplacerad    Annan, vet ej 

 

Syskon: (inkl. biologiska/adopterade hel/halvsyskon, styvsyskon, familjehemssyskon oavsett var de bor).  
 Har yngre syskon    Har äldre syskon    Är enda barn    Tvilling/trilling   Vet ej 

 

Speciella förhållanden:  Adoptivbarn    Förälder avliden     Avlidet syskon 
 

Umgänge (ifylls endast om barnet bor huvudsakligen hos en förälder) 
 Tillfredsställande kontakt     Bristande kontakt   Obefintlig kontakt    Vet ej 
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Psykosocial påfrestning av betydelse för barnets psykiska hälsa 
(samtliga före och under hela BUP-kontakten) 

 1 Relationsproblem mellan föräldrar (oenighet, 
skilsmässa)  14 Uppgift föreligger om misshandel i familjen 

 2 Andra relationsproblem i familjen  15 Uppgift föreligger om sexuellt övergrepp, barn 

 3 Vårdnads- och umgängesproblem  16 Uppgift föreligger om annan kriminalitet hos 
övriga familjemedlemmar 

 4 Relationsproblem mellan familjen och 
omgivningen, inkl. isolerad familj  17 Krigs-/katastrofupplevelse 

 5 Relationsproblem, kamrater  18 Kultur-, migration- och/el språkproblem 
 6 Barnet är eller har varit skilt från mor/far   19 Flyktingbakgrund 
 7 Dödsfall i familjekretsen  20 Väntan på uppehållstillstånd, eget/anhörigas 

 8 Somatiska hälsoproblem i familjen 
(mor/far/syskon/övrig)  21 Arbetslöshet hos föräldrar 

 9 Uppgift föreligger om psykisk störning i familjen 
(mor/far/syskon/övrig)  22 Arbetslöshet hos tonåring 

 10 Uppgift föreligger om missbruk i familjen 
(mor/far/syskon/övrig)  23 Bristande resurser i förskola/skola 

 11 Uppgift föreligger om eftersatt fysisk vård och/ 
eller psykiskt omhändertagande  24 Övrigt (t.ex. svag ekonomi, bostadsproblem) 

 12 Upprepade flyttningar  25 Ingen psykosocial påfrestning har noterats 
 13 Fysisk misshandel av barnet inom familjen   

För adoptivbarn markeras uppgifter för barnet och adoptivfamiljen, för familjehemsplacerade barn kan det vara 
aktuellt att markera förhållanden både i den biologiska familjen och i familjehemmet. 
 

 Somatiskt tillstånd hos barn/tonåring av betydelse för den psykiska hälsan och utvecklingen (använd gärna  
 

ICD-10-nummer):………………………………..………………………………………………………………… 
 
Diagnos/symtom hos barnet enligt BUP, 
(flera alternativ kan anges, tillägg kan göras under behandlingstiden; sidhänvisningar till MiniD IV) 

1 Mental retardation (37-38) 16 Reaktiv kontaktstörning hos spädbarn/småbarn 
(57-58) 

2 Inlärningsstörningar (38-40) 17 Missbruk (62-64, 77-110) 

3 Motorisk störning (40) 18 Schizofreni och andra psykotiska syndrom (111-
121) 

4 Kommunikationsstörningar (t.ex. tal- och 
språkstörningar) (40-43) 

19 Förstämningssyndrom (123-152, 213-214) 

5 Genomgripande störning i utvecklingen (t.ex. 
autism) (43-47) 

20 Somatoforma syndrom, psyk. fakt. som påverkar 
somatisk sjukdom (169-174, 225-226) 

6 Hyperaktivitetssyndrom med 
uppmärksamhetsstörning (47-49) 

21 Dissociativa syndrom (177-180) 

7 Uppförandestörning (49-51) 22 Sexuell störning eller könsidentitetsstörning (181-
193) 

8 Trotssyndrom, utagerande stört beteende UNS 
(51-52) 

23 Ätstörningar (195-197) 

9 Uppfödningssvårigheter och ätstörningar hos 
spädbarn och småbarn (52-53) 

24 Sömnstörning (199-208) 

10 Tics, Tourettes syndrom (53-55, 58-59) 25 Identitetsproblem (2359 
11 Encopres (55) 26 Självmordsförsök 

12 Enures (55-56) 27 
Övrigt (inkl. lättare symtom än ovan angivna, 
utvecklingskriser) Kontrollera att inte någon 
UNS-diagnos (Mini-D s. 5) är tillämplig 

13 Ångeststörning (utom tvång och posttraumatiskt 
stressyndrom)(56-57, 153-159, 162-167, 213-214) 

28 Inga symtom hos barn 

14 Tvångssyndrom(159-160) 29 
Adekvat underlag för diagnos saknas (t.ex. när 
endast föräldrajournal finns; kan även vara 
aktuellt vid få besök) 

15 Posttraumatiskt stressyndrom(160-162)   
Endast en av punkterna 27, 28 respektive 29 får markeras. Om något symtom markerats, skall inte punkterna 27-29  
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Utredningar utförda av BUP Utlåtanden 

 Psykologisk utredning  Utlåtande på uppdrag av Domstol 
 Neuropsykologisk utredning  Utlåtande på uppdrag av Socialtjänsten   
 Neuropsykiatrisk utredning  Utlåtande avgivet i asylärende  
 Psykiatrisk utredning 
 Annan medicinsk undersökning/bedömning 

 Annat utlåtande/intyg avgivet (t.ex. vårdbidrag, 
sjukbidrag, vård av barn, sjukskrivning, skolintyg) 

 
Behandling (flera alternativ kan anges) 

 Råd/stöd, föräldrar  Korttids/kristerapi, barn/tonåring (upp till 12 sessioner) 
 Råd/stöd, barn/tonåringar  Samspelsbehandling (t.ex. BOF, Marte Meo) 
 Familjeterapi/familjesamtal  Medicinering med centralstimulantia, barn/tonåring 
 Föräldrabehandling: individuellt  Annan medicinering, barn/tonåring 
 Föräldrabehandling: par  Terapikoloni 
 Föräldrabehandling: grupp  Miljöterapi (samverkansklass, dba) 
 Kris/korttidsinsats familj (få samtal)  Annan behandling, vilken?……………………………………….. 
 Tonårsterapi  Ingen behandling, ingen rådgivning, inget stöd. 
 Nätverkssamtal  
 Samarbetssamtal Övrigt: 
 Gruppbehandling barn/tonåring  Behandling erbjuden/påbörjad  men avböjd/avbruten 
 Barnterapi (mer än 12 sessioner)  Patienten remitterad/överförd till annan vårdgivare 

  Hänvisning till annan vårdgivare 
  Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård före-under-efter vårdtillfället 
  Barnpsykiatrisk heldygnsvård före-under-efter vårdtillfället 
 
Samverkan med andra samhällsorgan (flera alternativ kan anges) 

 Ingen, vet ej  Skola  
 Individ- och familjeomsorg  Barnomsorg      
 Primärvård/barnhälsovård/barnsjukvård  Allmänpsykiatri …………………………………... 
 Habiliteringscenter/barnhabilitering  Barnpsykiatri       

  Annan, vem?…………………..                       
 
Sammanfattande bedömning (bedömning vid det sista samtalet av de problem/symtom familjen sökte för) 
-enligt familjen/tonåringen -enligt behandlaren 

  Förvärrad   Förvärrad 
  Oförändrade   Oförändrade 
  Oförändrade men lättare hantera   Oförändrade men lättare hantera 
  Minskade   Minskade 
  Försvunna   Försvunna 
  Går ej bedöma   Går ej bedöma 

Vid skilda uppfattningar gäller anmälande förälders bedömning upp till 18 års ålder, därefter gäller tonåringens bedömning. 
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Global funktionsskattningsskala (GAF) (se sid 36 i MiniD) 
Beakta psykologisk, social och yrkesmässig funktionsförmåga längs ett hypotetiskt kontinuum, där psykisk hälsa 
respektive sjukdom utgör de bägge polerna. Inkludera ej sådan funktionsnedsättning som beror på somatiska 
begränsande faktorer eller på yttre begränsande faktorer. 
  
Kod Obs: Använd även mellanliggande skalsteg, t.ex. 45, 68, 72. 

100 
| 

91 

Synnerligen god funktionsförmåga inom vitt skilda områden, livsproblem förefaller aldrig bli 
ohanterliga, andra söker sig till personen på grund av hans eller hennes många positiva 
egenskaper. Inga symtom. 

  
90 
| 
| 

81 

Frånvaro av symtom eller minimala symtom (t.ex. lätt nervositet inför en tentamen), god 
funktionsförmåga i alla avseenden, intresserad av och engagerad i ett antal olika aktiviteter, socialt 
kapabel, allmänt sett tillfreds med tillvaron, endast vardagliga problem eller bekymmer (t.ex. 
tillfälliga konflikter med anhöriga). 

  
80 
| 
| 

71 

Om några symtom föreligger så rör det sig om övergående och förväntade reaktioner på 
psykosociala stressfaktorer (t.ex. koncentrationssvårigheter efter familjegräl); endast obetydliga 
funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t.ex. tillfälligt på 
efterkälken med skolarbetet). 

  
70 
| 
| 

61 

Vissa lindriga symtom (t.ex. nedstämdhet och lindriga sömnbesvär) ELLER vissa 
funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t.ex. tillfälligt skolk, 
stulit från annan familjemedlem), men i stort sett tämligen välfungerande, har några etablerade, 
betydelsefulla personliga relationer. 

  
60 
| 

51 

Måttliga symtom (t.ex. flacka affekter och omständligt tal, enstaka panikattacker) ELLER måttliga 
funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t.ex. har endast få 
vänner, har konflikter med kolleger eller arbetskamrater). 

  
50 
| 

41 

Allvarliga symtom (t.ex. självmordstankar, svåra tvångsritualer, frekventa snatterier) ELLER  
allvarliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t.ex. inga 
vänner alls, oförmögen att behålla ett arbete). 

  
40 
| 
| 
| 

31 

Viss störning i realitetsprövningen eller av kommunikationsförmågan (t.ex. uttrycker sig tidvis 
ologiskt, oklart eller irrelevant) ELLER  uttalade funktionssvårigheter i flera avseenden, såsom 
arbete eller studier, familjerelationer, omdöme, tankeförmåga eller sinnesstämning (t.ex. en 
deprimerad man som undviker sina vänner, försummar familjen och är oförmögen att arbeta; ett barn som 
ofta ger sig på yngre barn, misslyckas i skolan och är trotsigt hemma). 

  
30 
| 
| 

21 

Beteendet avsevärt påverkat av vanföreställningar eller hallucinationer ELLER allvarlig störning 
av kommunikationsförmågan eller omdömet (t.ex. stundtals osammanhängande, beter sig gravt 
inadekvat, ständiga suicidtankar) ELLER oförmögen att fungera i snart sagt alla avseenden (t.ex. 
ligger till sängs hela dagen; inget arbete, ingen bostad, inga vänner). 

  
20 
| 
| 

11 

Viss risk för att individen tillfogar sig själv eller andra skada (t.ex. suicidhandlingar utan uppenbar 
dödsförväntan; ofta våldsam; maniskt uppskruvad) ELLER stundtals oförmögen till elementär 
personlig hygien (t.ex. kladdar med avföring) ELLER grav störning av kommunikationsförmågan 
(t.ex. mestadels osammanhängande eller mutistiskt). 

  
10 
| 
1 

Ständig risk för att individen tillfogar sig själv eller andra allvarlig skada (t.ex. återkommande 
våldsamhet) ELLER ständigt oförmögen till elementär personlig hygien ELLER allvarlig 
suicidhandling med uppenbar dödsförväntan. 

  
0 Otillräcklig information. 

 
 



          Bilaga 2 
Intervjumall 

 
1 Hur länge har du arbetat som psykolog? 
2 Hur länge har du arbetat här på BUP-mottagningen X? 
3 Om inte detta är din första arbetsplats efter psykologexamen, var har du 

arbetat tidigare? 
4 Har du någon utbildning utöver din psykologexamen (steg II/specialist)? 
5 Vilken teoretisk inriktning har du (KBT, KT, PDT)? 
6 Vad tänkte du först när du hörde ämnet för intervjun? 

 
7 Du har tagit med dig två avslutade ärenden idag. De blev båda markerade 

råd/stöd föräldrar och/eller råd/stöd, barn/tonåring på statistikblanketten. De 
har båda varit kontakter som pågått längre än tolv gånger. Ärendena är inte 
längre än två år. Fanns det många att välja mellan? 

8 Skulle du vilja berätta varför du valt att ta med just dessa två ärenden? 
9 Hur många gånger har ni träffats? 
10 Vilken sorts behandling är det som bedrivits? 
11 Hur kom du fram till att det var den här behandlingen som skulle ges? 
12 Kom ni gemensamt fram till vad för behandling barnet/tonåringen och/eller 

föräldrarna skulle ges (var ni överens, blev det en gemensam förhandling)? 
13 Fanns det förväntningar från någon annan om vilken sorts behandling som 

skulle ges? 
14 Som du såg det då, hade en annan behandling varit bättre? 
15 Om du ser tillbaka idag, tror du att en annan behandling varit bättre? 
16 När ärendet var avslutat skulle du fylla i statistikblanketten. Tyckte du att det 

fanns svårigheter i att definiera den behandling som hade getts? 
17 Hade du kunnat markera någon, eller några andra kategorier under 

”Behandling” när du nu tittar på ärendet igen? (Därefter nästa ärende) 
 

18 Hur har du informerats om kategorierna i delen ”Behandling” (vad de betyder 
och hur de olika kategorierna skiljer sig åt)? 

19 Om du inte informerats, hur har du skapat dig en uppfattning om vad som 
döljer sig bakom alternativen? 

20 På vilket sätt tycker du att statistikblankettens del ”Behandling” fyller/inte 
fyller funktionen av att täcka det arbete som du utför? 

21 Kan du berätta hur du ser på just kategorierna råd och stöd? 
22 Vid vilka tillfällen kryssar du för råd och stöd? 
23 Skulle du generellt kunna säga vilken typ av ärenden det är som hamnar i 

någon av råd- stödkategorierna? 
24 Om du skulle definiera kategorierna under ”Behandling” tydligare – hur skulle 

de då se ut? 
25 Känner du dig delaktig i vad statistikblanketten används till? 
26 Vet du vad den används till? 
27 Tycker du att statistikblanketten speglar det arbete du utför? 
28 Slutligen, finns det något som du skulle vilja tillägga? 


