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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att utvärdera den nya arbetsmodellen "Öppen tidbok" vid 

Lycksele BUP - utifrån barnens och deras föräldrars perspektiv. Arbetsmodellen som 

innefattar erbjudande om tid när familjen själv önskar samt upp till fem besök i ett första 

skede startades 070815. Studien har genomförts i form av en enkätundersökning som 

inbegriper alla familjer och behandlare vid det femte alternativt avslutande besöket under 

november och december 2007. Nio flickor och två pojkar i åldrarna 9 - 17 år har deltagit i 

studien tillsammans med elva mammor och sex pappor. Bortfallet utgörs av två familjer. De 

sex behandlare som varit verksamma i "Öppen tidbok" har besvarat frågor angående antal 

besök, metoder och förhållningssätt, diagnos samt skattat förändring utifrån C-GAS 

(Children´s Global Assessment Scale) vid start och avslut.  

 

Studien visar att barnen och deras föräldrar är mycket nöjda med att få ett tidigt bemötande då 

de bl a har upplevt att de fått hjälp när de behövt det och att problemen därmed varat under 

kortare tid än om de hade tvingats vänta upp till tre månader eller mer. De är även i hög grad 

nöjda med att erbjudas upp till fem besök i ett första skede, där det vid behov har funnits 

möjlighet till fortsatt kontakt med samma behandlare. Antal besök har varierat från 1 - 9. 

Medelvärdet är 4,2 besök per familj för de avslutade familjerna och 4,5 räknat på hela 

materialet. För cirka hälften av familjerna har en korttidsinsats varit tillräcklig. Föräldrarna 

hade en positiv inställning till att söka BUP-kontakt medan barnen var mer tveksamma. Både 

barn och föräldrar anser dock att samtalen på BUP varit till nytta. Alla deltagare uppger att 

problemen minskat och en del menar att problemen försvunnit. I de åtta fall där behandlare 

skattat C-GAS vid start och avslut kan en statistiskt signifikant förbättring noteras. Både barn 

och föräldrar anser att man samtalat om det som känts viktigt för dem och att de i stor 

utsträckning kunnat säga vad de tänkt och känt vid träffarna. Endast ett fåtal har uttryckt 

upplevda nackdelar med modellen.  

 

Studien visar att arbetsmodellen har fungerat bra för både barn och föräldrar och tycks ha 

genererat fokusering och engagemang från både barn, föräldrar och terapeuter.  
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Bakgrund  

Tidigt bemötande och korttidsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Under de senaste femton åren har barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige fått en ökad 

patienttillströmning vilket bl a har inneburit förlängda väntetider. Detta har lett till att man 

utvecklat nya metoder för att kunna möta upp den ökade efterfrågan. På flera mottagningar 

har man erbjudit olika former av korttidsterapier till barn och deras familjer. I de flesta fall har 

erbjudandet också åtföljts av möjlighet till snabbt mottagande vilket visat sig vara en 

betydelsefull faktor vid valet av korttidsinsats för många familjer. Exkluderingskriterierna har 

varierat mellan de olika mottagningarna. Suicidproblematik, utredningar, akuta kriser och 

psykosocial problematik som kräver många samarbetspartners, psykoser, ätstörningar samt 

ungdomar som söker själva finns nämnda (Carlberg m.fl. 1998, Stenholm 2000, Johannesson 

& Rhodin 1999, Abrahamsson m.fl. 2002, Lång 2003, Appelbrant & Nilsson 2005). 

Korttidsterapi kan vara till hjälp för familjer med avgränsade problem men även för familjer 

med mer omfattande problematik. En kort insats kan vara det man orkar med för tillfället. Vid 

Nacka PBU har man frångått exkluderingskriterierna och överlåtit till familjen att i samråd 

med terapeuterna träffa valet (Johannessen & Rhodin 1999). Ringborg (2002) menar att man 

kan exkludera ärenden som kräver akutinsats eller mycket samarbete med myndigheter, men 

att i övrigt överlåta till familjerna att själva göra valet då det aktiva valet utgör en positiv 

faktor i behandlingsarbetet.   

 

Uppföljningar har visat att ca hälften av familjerna inom BUP  gör högst fyra besök utan att 

det varit en uttalad överenskommelse (Carlberg 1998). Vid en jämförande studie  mellan 

planerade korttidsinsatser och vanliga en- till fyra-gångersbesökare med likartad problematik, 

har det visat sig att planerade korttidsinsatser gett ett signifikant bättre behandlingsresultat. 

De problem som redovisats är: problem i skolan, intrapsykiska problem, föräldraproblem, 

andra relationsproblem, utagerande beteende och utsatthet. Sextionio procent ur 

försöksgruppen med korttidsinsatser skattade att problemen minskat eller försvunnit, vilket 

kan jämföras med 56% i kontrollgruppen. Studien som omfattade fyra PBU mottagningar 

inom Stockholms läns landsting visade att nästan hälften av familjerna valde 

korttidsbehandling för att de då erbjöds ett snabbt bemötande. Cirka 30% upplevde att de 

blivit rekommenderade  korttidsbehandling och endast 17% valde behandlingsformen utifrån 

att den var kort. Resultatet av undersökningen visade att det egna aktiva valet att söka 

behandling samt båda föräldrarnas deltagande i samtalen varit viktiga faktorer för ett positivt 
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utfall. Familjerna med positivt utfall har också ofta samtalat om problemet innan man sökt 

barnpsykiatrisk kontakt vilket kan tyda på ett relationsorienterat förhållningssätt. Beträffande 

familjerna med negativt utfall menade författarna att sviktande föräldraansvar och otydligt 

formulerade uppdrag kan utgöra varningstecken. Man ställde sig också frågande till om 

korttidsterapi lämpar sig för långvariga skolproblem. (Carlberg  mfl, 1998).  

 

Metoder vid korttidsinsatser 

Många olika metoder används vid korttidsinsatser. Som exempel kan nämnas korttidsterapier 

utifrån psykodynamisk-, socialkonstruktionistisk-, systemisk-, strukturell- och 

lösningsfokuserad teori (Carlberg m.fl. 1998). En gemensam faktor är det salutogena 

perspektivet (Ringborg 2002, Carlberg m.fl. 1998, Carlberg 2002). Begreppet salutogenes har 

utvecklats av Aaron Antonovsky (1991) och fokuserar på frågor kring hälsobringande 

faktorer i motsats till patogenes som lägger tonvikt på vad som orsakar sjukdom. Det centrala 

begreppet i det salutogena perspektivet är "känsla av sammanhang" (KASAM) som utgörs av 

de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky definiera r 

KASAM enligt följande; "Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i 

vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit 

till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna 

möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang" (1991sid 41). Familjerelationer är en viktig 

faktor i känslan av sammanhang (Olsson mfl 2006). Metodutvecklingen inom den systemiska 

familjeterapin har skett via öppna samtal/open dialogue, lösningsfokus och narrativt 

förhållningssätt. Gemensamt för dessa inriktningar är att man arbetar med en metodik där man 

ser stora möjligheter till förändringar med bara ett fåtal samtal (Ringborg 2002).  

 

Kort väntetid gör det möjligt att möta familjen mitt i krisen när de är som mest öppna och 

hjälpsökande. Seikkula (2005) hävdar att dialogen är en förutsättning för positiv förändring i 

alla former av terapier. Han refererar till neurobiologisk utveckling och menar att delad 

emotionell erfarenhet, skapande av delaktighet/samhörighet och skapande av ett nytt 

gemensamt språk utgör basala element som kan leda till erfarenheter av terapeutisk 

förändring. Seikkula betonar vikten av att terapeuterna kan tolerera intensiva emotionella 

tillstånd och stärka deltagarnas möjligheter att begripliggöra sina erfarenheter.  
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All korttidsbehandling bygger på problemfokusering och avgränsning (Carlberg m.fl.1998, 

Carlberg 2002, Ringborg 2002). Korttidsramen kan bidra till ett intensifierat engagemang 

både från familj och terapeuter och därmed motverka att föräldrar, som kan känna sig 

misslyckade och uppgivna , intar en passiv hållning (Johannessen & Rhodin 1999, Carlberg 

m.fl. 1998). Ringborg (2002) lyfter fram begreppet empowerment – strävan att tillskriva 

familjen känsla av egenmakt – och betonar vikten av att terapeuten utifrån denna hållning 

alltid söker familjens egna ansträngningar och resurser som orsak till förändringar, hur små de 

än tycks vara. Själva problemlösningsprocessen innebär att mönstren i familjen rubbas vilket 

gör det möjligt för nya mönster att växa fram. Målet är att familjen skall få en ökad känsla av 

kompetens som gör att de kan lösa fler problem på egen hand. (Ringborg 2002).  

Carlberg (2002) betonar vikten av att familjemedlemmarna får samtala om det som är viktigt 

för dem och att uppdragen blir tydligt formulerade. Vem skall tala med vem om vad och när – 

är en klassisk fråga inom familjeterapi. (Andersen 2003). De som berörs av problemet kan 

också vara de personer som kan hjälpa till med lösningen (Anderson & Goolishian 1995, 

Seikkula 1996). Att bjuda in andra personer utanför familjen kan därför vara ett 

resurstillskott. I mötet med familjen är det viktigt att allas röster får höras och att barnen ges 

utrymme som aktiva deltagare (Carlberg 2002, Fredman & Christie 2007, Stith m.fl. 1996, 

Norman 2000). 

 

Barn och familjeterapi  

Barn har ofta tillskrivits en passiv roll i familjesamtalen inom barn- och ungdomspsykiatrin 

(Cederborg 1994). Terapeuter talar mer med föräldrarna än med barnen och det är vanligare 

att tala om barnen än med dem (Fredman och Christie 2007). I en amerikansk studie (Stith, 

Rosen, McCollum, Coleman och Herman 1996) som omfattade 16 barn i åldern 5 – 13 år 

samt deras föräldrar, framkom att barnen ville vara aktiva deltagare i familjesamtalet men att 

de inte ensamma ville utgöra fokus eller att man endast uppmärksammar deras problem. 

Något som barnen absolut inte tyckte om var att bli inbjudna och sedan inte få vara fysiskt 

närvarande i rummet utan hänvisas till väntrummet (Stith mfl 1996). För att barnen skall få 

delta utifrån sina förutsättningar är det viktigt att språknivån anpassas och att de yngre barnen 

ges möjlighet att uttrycka sig  genom lek och aktivitet (Stith mfl 1996, Norman 2000). Wilson 

(2001) menar att det är terapeutens uppgift att uppmuntra allas deltagande och att stärka 

barnets röst utan att ”överrösta ” föräldrarna.  Fredman & Christie (2007) refererar till flera 

studier som visar att det är viktigt för barn och ungdomar att bli lyssnade till och att de kan 

uppleva det svårt att både uttrycka sig och att lyssna när de är starkt känslomässigt påverkade. 
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Det visar sig också att barn uppskattar att få sin synvinkel representerad av terapeuten i 

familjesamtalet. (Fredman & Christie 2007). Jones (2003) menar att det är viktigare att 

erbjuda barn trygghet och möjlighet att bli lyssnade på inom familjen än att erbjuda en 

förtrolig relation med terapeuten utanför familjen.  

 

 

 

BUP i Lycksele 

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Lycksele ingår sedan årsskiftet 2003-

2004 som en del i länskliniken för barn- och ungdomspsykiatri i Västerbotten tillsammans 

med Skellefteå och Umeå klinikerna. I tidigare organisation utgjorde man en gemensam 

basenhet tillsammans med den vuxenpsykiatriska kliniken inom södra Lappland. 

Upptagningsområdet är Södra Lappmarkens Sjukvårdsdistrikt som till ytan är lika stort som 

Schweiz och utgörs av sju kommuner. Området sträcker sig till norska gränsen som ligger 35 

mil från Lycksele. 071231 var folkmängden i området 38 513 personer varav 7 472 barn och 

ungdomar 0-17 år (SCB). Mottagningen har förnärvarande 14,31 tjänster; 5 socionomer varav 

en del arbetar deltid, 5 psykologer varav en på deltid, 1 sjuksköterska, 1 sjukgymnast på 

deltid, 1 läkareresurs som endast är besatt till deltid, 2 teamsekreterare varav en på deltid samt 

avdelningschefen som också är sjuksköterska.   

 

Till BUP kan familjer söka själva, men även remitteras via exempelvis barn- och 

ungdomsmedicin, skola och socialtjänst. Uppdraget är att möta barn och ungdomar i åldrarna 

0 - 17 år med behov av utredning, rådgivning och behandling kring allvarliga psykiatriska 

problem. Barnpsykiatriska föreningen har definierat uppdraget som följer; känna igen, bota, 

lindra och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och deras familjer.  

 

Patienttillströmningen har ökat kraftigt även i Lycksele vilket inneburit långa väntetider för 

många barn och ungdomar och deras familjer. Under 2006 fick 72 % ett förstagångsbesök 

inom den utlovade vårdgarantin på högst 3 månaders väntetid. 28% fick vänta 4 - 12 månader. 

Akuta behov vid exempelvis suicidrisk har prioriterats och erbjudits ett snabbt 

omhändertgande (Västerbottens läns landsting).  

 

I den årliga patientnöjdhetsenkätundersökningen som genomförs inom Västerbottens 

landsting har familjerna som haft kontakt med BUP i Lycksele varit relativt nöjda med 
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bemötande och vård men missnöjda med tillgängligheten till vård när de behöver det. Vid 

2006-års uppföljning med 84 deltagare och där frågorna erbjöd fem svarsalternativ (stämmer 

inte alls, stämmer i viss mån, stämmer bra, stämmer i hög grad och stämmer helt), instämde 

64,3% helt, 9,5% i hög grad och 14,3% ansåg att det stämde bra, att de blivit bemötta på ett 

respektfullt sätt. 41,5% instämde helt, 14,6% i hög grad och 26,8% ansåg att det stämde bra, 

att de hade nytta av den vård och behandling de fått. 40,5% instämde helt, 14,3% i hög grad 

och 26,2% ansåg att de stämde bra, att de känt sig delaktiga i sin vård och behandling. Endast 

22% instämde helt, 17,1% i hög grad och 24,4% ansåg att det stämde bra, att de fått tillgång 

till vård när de behövde det. (Västerbottens läns landsting).  

 

Inom mottagningen har olika idéer prövats för att öka tillgängligheten och korta väntetiderna. 

Som exempel kan nämnas utökade telefontider där familjer kan få råd och stöd per telefon 

samt försök med att erbjuda alla ett första besök inom 1 månad där familjerna sedan fick stå 

på väntelista för fortsatt behandling. Hösten 2004 och våren 2005 erbjöds vissa familjer en 

behandlingsserie med tre samtal där man arbetade med reflekterande team (Appelbrant & 

Nilsson 2005).  

 

Projektet Öppen tidbok 

Inom länskliniken för barn- och ungdomspsykiatri i Västerbotten har gemensamma 

ansträngningar gjorts för att förkorta väntetiderna. Under våren 2007 på börjades en 

organisationsförändring i Umeå i syfte att tillmötesgå patienters/familjers önskemål om 

tidpunkt för första besök, detta med förhoppning om att bättre tillvarata deras egen kraft och 

motivation till förändring. Man ville även eftersträva kontinuitet genom att samma 

behandlarteam följer ett ärende från första telefonkontakt eller skriven remiss upp till fem 

besök och därefter speciella insatser hos samma behandlarteam.  

 

Utifrån problem med långa väntetider genomfördes även i Lycksele ett liknande 

försöksprojekt, Öppen tidbok, under hösten 2007. Förutom möjligheten att få komma när 

familjen själv önskade och därmed slippa väntetid, informerades familjerna om att man i ett 

första skede hade upp till fem besök till sitt förfogande men att det kunde finnas möjlighet till 

fler besök vid behov. Syftet med detta var att arbeta så koncentrerat och fokuserat som möjligt 

för att ta tillvara och stärka familjens resurser och motivation till förändring. Sex medarbetare 

avdelades för att under två dagar per vecka ta emot alla nybesök med start 070815. Teamet 

bestod av fyra socionomer och två psykologer (varav en PTP-psykolog) med en variation av 
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yrkeserfarenhet från 4 månader till 31 år, där tre av socionomerna hade längst yrkeserfarenhet. 

Läkarresurs engagerades vid behov. Projektet pågick terminen ut och är nu under utveckling 

med syfte att inbegripa alla behandlare på mottagningen. Symtomgrupper som exkluderats 

från projektet är suicidproblematik och ätstörningsproblematik där man bedömt att patienterna 

och deras familjer är i behov av längre insatser.  

 

 

 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att utvärdera den nya arbetsmodellen Öppen tidbok inom Lycksele BUP 

- med tidigt bemötande och inriktning mot korttidsinsats- ur barnens och deras föräldrars 

perspektiv. 

 

Vilken betydelse har det för barnen och deras föräldrar att bli erbjuden kontakt med en gång, 

utan väntetid, när de söker barnpsykiatrisk hjälp? 

 

Att kontakten i ett första skede är avgränsad till max fem besök – hur upplevs det av barnen  

och deras föräldrar? 

 

Upplever barnen och deras föräldrar att BUP-kontakten har varit till nytta? 
 

Förbättras måendet för barnen och deras familjer?  

 

 

 

Metod  

För att nå så många som möjligt trots den begränsade tiden genomfördes en 

enkätundersökning som riktades till barnen och deras föräldrar. Enkätfrågorna utformades 

både som öppna frågor och med svarsalternativ på en del av frågorna, främst för att göra det 

möjligt för yngre barn att med föräldrars eventuella läs- och skrivhjälp delta i studien. Efter 

varje fråga med svarsalternativ gavs utrymme för förklaringar alternativt positiva/negativa 

kommentarer. Enkäterna delades ut av behandlarna vid det sista alternativt femte besöket och 

familjerna gavs möjlighet att sitta kvar i samtalsrummet under tiden de besvarade frågorna. 
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De fick sedan lämna enkäterna i förslutna kuvert till teamsekreterarna. Familjerna 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att svaren var anonyma. 

 

Enkäter ifylldes även av aktuella behandlare. Svar på frågor kring antal genomförda besök per 

familj, om behandlingen baserades på någon specifik teori/metod/förhållningssätt, eventuell 

diagnos, samt om kontakten avslutats, remitterats till annan instans eller fortsatt på BUP 

redovisas i denna studie.  

 

Bedömning av förändring gjordes via behandlarskattad C-GAS (Children´s Global 

Assessment Scale) vid start och avslut. C-GAS är en barnversion av GAF (Global Assessment 

of  Funktioning) som ingår i DSM-systemet. (American Psychiatric Association 1994).  

C-GAS- skattning innebär en bedömning av barnets generella funktionsnivå utifrån ett 

hypotetiskt  kontinuum av hälsa-sjukdom på en skala 0 - 100. Vid 1-20 krävs ständig 

alternativt ansenlig tillsyn och övervakning utifrån allvarligt aggressivt, självdestruktivt 

beteende eller allvarlig störning i verklighetsuppfattning/funktion. Vid 71-100 bedöms barnet 

ha god till synnerligen god funktionsförmåga på alla områden dvs hemma, i skolan och bland 

kamrater.   

 

Urval  

Undersökningsgruppen utgörs av alla behandlare och familjer inom "Öppen tidbok" som 

deltog i ett femte alternativt avslutande besök under november och december 2007.  

 

Bearbetning av materialet  

Enkätfrågorna med svarsalternativ har bearbetats via SPSS version14. Uppgifterna redovisas i 

frekvens alternativt procent. Skillnader mellan C-GAS vid start och avslut beräknades med 

Wilcoxon signed Ranks Test för två relaterade samples. Signifikansnivå var 0.05. De öppna 

frågorna har kategoriserats utifrån Kvales anvisningar kring meningsinnehåll i 

huvuddimensioner och underkategorier (Kvale 1997).  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               8 

                                                                                                                                                                           

 

 

Resultat  

Deltagande och bortfall 

Enkäter lämnades ut till alla barn och föräldrar vid det femte alternativt avslutande besöket 

under november och december månader 2007 vilket inbegrep 13 familjer. Nio barnenkäter 

och föräldraenkäter från 11 av de 13 familjerna var inlämnade vid årskiftet 2007/2008. För att 

få så högt deltagande som möjligt kontaktades de två tonårsflickor vars föräldrar besvarat 

enkäterna men inte de själva och telefonintervjuer utifrån enkäten genomfördes med dem.  

Alla barn har fyllt i enkäterna själva utom en av de yngsta deltagarna som fått skrivhjälp av en 

förälder. 

 

Beträffande de två familjer där ingen familjemedlem medverkat i studien gjordes ett 

resultatlöst försök att nå dem via telefon. Båda familjerna genomförde ett besök. Ena familjen 

utgjordes av en pojke och hans far som remitterats till BUP från Barnhabiliteringen. Enligt 

uppgift från behandlarna uppfattade varken far eller son att de hade något behov av 

barnpsykiatrisk kontakt. Den andra familjen bestod av ett barn med separerade föräldrar där 

kontaktorsaken var behov av krisbearbetning. Ärendet remitterades vidare till skolsköterska.  

 

 

Beskrivning av deltagandegruppen  

Tabell 1. 

Kön Ålder Kontaktanledning C-GAS C-GAS Antal Närvarande Avslut Fortsatt beh. Remiss till 

   Start Avslut besök i samtalen *  på BUP annan instans 

Flicka 16 eget missbruk 60 81 9 B,M,F x   

Flicka 14 ångest,oro,rädsla 70 70 1 B,M x   

Flicka 17 utagerande problemat ik 55 79 7 B,M,F  x  

Flicka 15 ångest,oro,rädsla 51  5 B,M,F  x  

Pojke 13 utagerande problemat ik 61 71 3 B,M,F x   

Flicka 11 relationsproblem i familj 71 85 4 B,M,Soc.se x  x 

Flicka 15 utagerande problemat ik 50 65 5 B,M,F 1ggn x? x?  

Pojke 10 ångest,oro,rädsla 55  5 B,M,F  x  

Flicka 9 enures   3 B,M,F  x  

Flicka 15 missbruk hos förälder 56 80 3 B,M x   

Flicka 9 ångest,oro,rädsla 57 85 5 B,M x   

* B=barn, M=mor, F=far, Soc.se=socialsekreterare  

  

Barngruppen består av 11 barn, 9 flickor och 2 pojkar i åldrarna 9 - 17 år. Sju av de 

deltagande barnen är alltså tonåringar. För att förenkla läsningen kommer alla barn och 

ungdomar att benämnas som barn i texten. De två största symtomgrupperna är oro/ångest (4 
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barn) och utagerande beteende (3 barn). Föräldragruppen utgörs av 11 mammor i åldrarna 33 - 

43 år och 6 pappor 37 - 47 år. I de 5 fall där endast en förälder deltagit har det varit modern.  

 

Sex av familjerna har avslutat kontakten. Av dessa har en flicka aktualiserats hos 

socialtjänsten utifrån att hon utsatts för misshandel av en förälder. Anledning till fortsatt 

kontakt på BUP har varit behov av fortsatt behandling/exponering för fobi/ångestproblematik 

(2), ett uppföljande samtal under vt 2008 (1), medicinering utifrån ADHD-diagnos (1) samt 

avvaktan inför beslut om eventuell fördjupad utredning kring autismspektrumstörning (1).  

I de åtta fall (här inbegrips de två flickor som blivit utredda inom projektet) där behandlare 

gjort en bedömning utifrån den globala funktionsskattningsskalan för barn (C-GAS) vid både 

start och avslut av behandlingen kan en statistiskt signifikant förbättring noteras (Z=-2.371, 

p=.018).  

 

Tabell 2. 

 Min Max Medel 

Ålder 9 17 13 

C-GAS start 50 71 58,6 

C-GAS avslut 65 85 77 

Antal besök 1 9 4,2* 

 

 

* Medeltalet angående antal besök är beräknat på de sex avslutade familjerna. Medeltalet på 

hela materialet är 4,5 besök. Om man inberäknar de två familjer som utgör bortfall i studien 

skulle medelvärdet för besöken minska till 4,0. 

 

Behandlingsmetoder 

De behandlingsmetoder som använts är bl a familjesystemiskt förhållningssätt,  

lösningsfokuserad terapi, kris- och traumabearbetning samt kognitivt- och psykoedukativt 

förhållningssätt. Man har även genomfört två utredningar utifrån utagerande problematik. När 

det gäller de fyra yngre barnen har speciellt utarbetade metoder för yngre barn använts;  

 

"Jag kan" och "Trollkaren BAM" -  den finske lösningsfokuserade familjeterapeuten Ben 

Furmans material, speciellt utformat för att inspirera barn att lära sig o lika färdigheter, lösa 

problem och bli av med icke önskvärda beteenden. Föräldrarna är delaktiga genom stöd och 

uppmuntran under träningens gång.  
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Cool Kids Familjeprogram - ett material som utarbetats i Australien baserat på kognitiv 

beteende terapi speciellt utformat för barn. Då forskning visat på ett bättre resultat om man 

inkluderar föräldrarna har den ursprungliga metoden utvecklats från att vara individinriktad 

till att inbegripa barnets föräldrar.  

 

Tejping - en metod utvecklad av den norske psykologen Martin Soltvedt där deltagarna ges 

möjlighet att använda träfigurer till stöd för samtal och samhandling. Med tejp kan man 

markera platser och rum på ett bord. Med hjälp av träfigurerna, små hus och andra leksaker 

kan man visualisera och illustrera sina berättelser, sitt nätverk, inre och yttre konflikter m.m.     

Detta är en metod som kan passa både yngre barn och ungdomar.  

 

 

Resultat av enkätundersökningen   

Tabell 3. 

Vad tyckte du om idén att söka hjälp på BUP? 

 Barn  Mor  Far  

   Antal   %   Antal   %   Antal   % 

Dåligt 0 0 0 0 0 0 

Tveksamt 4 36,4 0 0 0 0 

Ganska bra 1 9,1 1 9,1 0 0 

Mycket bra 6 54,5 10 90,9 6 100 

 

Kommentarer  

Kommentarer från de fyra barn som var tveksamma till att söka BUP-kontakt handlade om att 

det var jobbigt att prata med flera personer och att andra skulle "lägga sig i" ens liv, att man 

inte själv tycktes ha något problem samt en känsla av stigmatisering. En 15-årig flicka 

uttryckte: "Det kändes som att jag var störd. Jag fattade inte hur bra det var." 

 

Av de sju barn som var positivt inställda betonar två terapeuternas skicklighet. Två hänvisar 

till att de fått bra hjälp, en hänvisar till ökad färdighet. "Jag var orolig själv" kommenterar en 

17-årig flicka. Ett av barnen har inte gett någon kommentar.  

 

Fem föräldrar betonar terapeuternas utbildning och professionalitet som grund för sin positiva 

inställning till BUP-kontakt. Fem poängterade möjligheten till råd och stöd för att kunna 
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hantera problemen på ett annat sätt. En förälder hade god erfarenhet från tidigare besök. Tre 

mammor och fyra pappor gav ingen kommentar.   

 

En del barn och föräldrar tycks ha svarat utifrån den erfarenhet de har fått av kontakten istället 

för deras upplevelse inför att söka kontakt! 

 

 

Tabell 4. 

Att få tid på BUP när det passade er, utan att behöva vänta,  

vad tyckte du om det? 

 Barn  Mor  Far  

   Antal   %   Antal   %   Antal   % 

Dåligt 0 0 0 0 0 0 

Tveksamt 1 9,1 0 0 0 0 

Ganska bra 3 27,3 1 9,1 0 0 

Mycket bra 6 54,5 9 81,8 6 100 

Ej svar 1 9,1 1 9,1 0 0 

 

 

Den mamma som ej besvarat frågan uppger att de fått vänta. Enligt behandlarna är 

förklaringen till detta att denna familj togs med från den gamla väntelistan då det i början av 

terminen fanns utrymme för detta i projektet.  

 

Kommentarer 

Sju av barnen har skrivit kommentarer om att det varit bra att få tid så fort. En 15-årig flicka 

som till en början var tveksam till BUP-kontakt skriver: "Jag har mått bättre fortare och klarar 

av saker fortare." En 10-årig pojke uttrycker: " Jag slipper vara rädd så länge." Den 15-åriga 

flicka som är tveksam var också tveksam till att söka kontakt på BUP och kommenterar: "Bra 

att slippa viss tid i skolan." Tre av barnen har inte lämnat någon kommentar.  

 

Fem föräldrar poängterar det positiva med att få hjälp när de behövde det som mest. Två 

föräldrar betonar vikten av att få hjälp med problemen innan de fått så svåra konsekvenser. 

"Man skall smida medan järnet är varmt. Ta problemen innan de vuxit för mycket", skriver en 

pappa. Två föräldrar uttrycker sin nöjdhet med själva tidsplaneringen bla med tanke på lång 
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restid. En förälder upplevde att tidsintervallet mellan samtalen blev för långt. Tre mammor 

och fyra pappor har ej lämnat någon kommentar.  

 

Tabell 5. 

Hur tror du att det blivit för dej /ditt barn om ni fått vänta tre månader eller mer? 

   Barn  Mor  Far  

 Antal   % Antal   % Antal   % 

Ingen skillnad 1  9,1 0 0 0 0 

Jobbigt/dåligt 3 27,3 1 9,1 1 16,7 

Problemen hade varat under längre 
tid 

3 27,3 3 27,3 0 0 

Problemen hade förvärrats 3 27,3 6 54,5 5 83,3 

Fick vänta 1 9,1 1 9,1 0 0 

Frågan ställdes som en öppen fråga där svaren sedan kategoriserats enligt ovan.  

 

De tre barn som tänker att problemen skulle ha varat under längre tid skriver: "Då skulle 

rädslan ha fortsatt.", "Hade blivit jobbigt och långsamt.", "Jag hade behövt må dåligt längre." 

De tre barn som tror att problemen skulle ha förvärrats skriver: "Jättekris, nödläge. Jag skulle 

bli superrädd.", "Fler aggressiviteter - hade inte blivit bättre.", "Jag hade druckit mer." 

 

En mamma skriver : "Dottern hade fått gå och må dåligt längre än nödvändigt.". "Mer oro och 

ångest. Sämre självförtroende.", "Panikattackerna hade ökat och varit svårare att hantera" var 

andra kommentarer. 

 

 

Tabell 6. 

Hur tror du att de blivit för familjen om ni fått vänta tre månader eller mer?  

 Barn  Mor  Far  

 Antal % Antal % Antal % 

Ingen skillnad 1 9,1 0 0 0 0 

Jobbigt/dåligt 8 72,7 9 81,8 4 66,7 

Fick vänta 1 9,1 1 9,1 0 0 

Ej svar 1 9,1 1 9,1 2 33,3 

Frågan ställdes som en öppen fråga där svaren sedan kategoriserats enligt ovan.  

 

"De hade mått dåligt av att jag hade mått dåligt, skriver en 14-årig flicka. En 16-årig flicka 

menar att det inte skulle ha gjort någon skillnad: "Huvudsaken att vi fick en tid."  
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"Fler i familjen skulle må dåligt", "Mer irritation i hela familjen", "Jobbigt att se dottern må 

dåligt", är några föräldrakommentarer.  

 

 

Tabell 7. 

Att ni visste att det skulle bli max 5 besök i ett första skede - vad tyckte du om det? 

 Barn  Mor  Far  

   Antal   %   Antal   %   Antal   % 

Dåligt 1 9,1 0 0 0 0 

Tveksamt 2 18,2 0 0 1   16,7 

Ganska bra 5 45,5 4 36,4 3   50,0 

Mycket bra 3 27,3 5 45,5 1 16,7 

Visste ej det 0 0 2 18,2 1 16,7 

    

Kommentarer   

Två av barnen som vardera skattade "mycket bra" respektive "ganska bra" kommenterade att 

det var bra att veta hur mycket tid man hade till förfogande; "Bra för att jag visste hur många 

gånger det var", "Bra för då har man en tid, vad man skall hinna på 5 gånger. Men om det 

blev för lite kunde man få mer." En flicka som skattat "ganska bra", uttryckte: "Det blev bra 

och lagom många gånger." En 10-årig pojke som skattade "dåligt", uttryckte: "Jag ville ha 

mer tid så jag skulle bli ändå bättre." Sju av barnen har inte lämnat någon kommentar.  

 

Fyra föräldrar kommenterade att det var bra att veta hur mycket tid man hade till förfogande. 

"Det är bra att ha en bestämd tidsintervall att jobba med", skriver en mamma. Fyra uttrycker 

tveksamhet över om 5 besök är tillräckligt. "Allt går inte så fort som man skulle önska jämt" 

skriver en pappa. En förälder visste ej om möjligheten till förlängd kontakt och ställer frågan: 

"Vad händer om det inte räcker?" Tre föräldrar framhåller möjligheten till förlängd kontakt 

vid behov. Två mammor och tre pappor har ej lämnat någon kommentar.  

 

De tre föräldrar som ej visste om att antalet besök var maximerat till fem i ett första skede, 

utgjordes av ett föräldrapar samt en mamma vars man var informerad om antalet besök. 

Föräldraparet vars dotter blev utredd och diagnostiserad utifrån ADHD-problematik 

genomförde sju besök. Den andra familjen avslutade kontakten efter tre besök.  
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Tabell 8. 

Tycker du att ni pratade om det som kändes viktigt för dej?  

 Barn  Mor  Far  

 Antal % Antal % Antal % 

Nej, inte alls 0 0 0 0 0 0 

Tveksamt 0 0 0 0 0 0 

Ja, till viss del 6 54,5 1 9,1 1 16,7 

Ja, till stor del 5 45,5 10 90,9 5 83,3 

 

Kommentarer  

"Alla pratade om saker som var viktigt", "Ibland pratade man om annat som inte hörde dit. 

Det var bra." är kommentarer från två flickor som skattat att man till viss del pratat om det 

som känts viktigt för dem. "För att jag fick jobba med programmet.", "De förklarade bra." är 

kommentarer från två flickor som skattat att man till stor del samtalat om viktiga saker. Två 

barn som vardera skattat "till viss del" och "till stor del" uttryckte att samtalen var viktiga för 

att det handlade om dem. Fem barn lämnade inga kommentarer.  

 

Bland föräldrarna nämndes öppenhet kring problemen (fem föräldrar betonade allas öppenhet 

och tre föräldrar den egna öppenheten) samt terapeuternas stöd genom förklaringar och 

problemidentifiering (tre föräldrar) som orsaker till att det man samtalade om kändes viktigt. 

En mamma nämnde nytt förhållningssätt: "Jag fick lära mej förhållningssätt som har hjälpt 

hela familjen".  

En mamma uttrycker viss kritik: "Fokus har legat på sonens problem, men ibland måste större 

hänsyn tas till hela familjesituationen." Fem pappor och en mamma lämnade inga 

kommentarer. 

 

 

Tabell 9. 

Kunde du säga vad du tänkte och kände i samtalen? 

 Barn  Mor  Far  

 Antal % Antal % Antal % 

Nej, inte alls 0 0 0 0 0 0 

Tveksamt 0 0 0 0 0 0 

Ja, till viss del 2 18,2 1 9,1 0 0 

Ja, till stor del 9 81,8 10 90,9 6 100,0 
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Kommentarer  

Tre av de nio barn som till stor del har kunnat säga vad de tänkt och känt hänvisar till 

terapeuternas betydelse utifrån en känsla av förtroende och att de var lättsamma att prata med. 

En 15-årig flicka betonar tryggheten med alla närvarande och skriver: "Jag kunde lita på alla 

och det kändes tryggt att dom förstod mej." En 10-årig pojke och en 11-årig flicka utgår från 

den egna drivkraften och kommenterar: "Jag ville inte ha det såhär." "Jag sa vad jag ville sista 

gången." En 9-årig flicka kommenterar: "Jag fick säga vad jag tyckte när jag ville." Ett av de 

barn som till viss del kunnat säga vad man känt och tänkt skriver: "Vissa saker vill man inte 

berätta." Tre av barnen lämnade inga kommentarer.  

 

Fem av de föräldrar som kunnat säga vad man tänkt och känt betonar förtroendet och en 

känsla av förståelse från terapeuterna. Två uttrycker en mer allmän känsla av tillit och 

trygghet. Tre hänvisar till den egna drivkraften/förmågan. "Att jag bestämt mej för att få detta 

att fungera", skriver en mamma. En mamma betonar terapeuternas utbildning och förmåga att 

ställa bra frågor. Den mamma som till viss del kunnat säga vad hon tänkt skriver: "Vissa saker 

vill/kan man inte prata om när sonen är närvarande." Fem pappor och en mamma har inte 

lämnat några kommentarer.  

 

 

Finns det någon fler person du skulle velat ha med i samtalen?  

Ingen av barnen uppgav att de ville ha med någon ytterligare person. Två mammor skriver: 

"Kanske någon lärare", "Pappan som dottern har jättekonflikt med pga hans 

alkoholmissbruk." Åtta mammor och fem pappor önskade inte någon fler deltagare i samtalen. 

En mamma och en pappa har inte besvarat frågan. 

 

 

Tabell 10. 

Har träffarna på BUP varit till nytta för barnet?  

 Barn  Mor  Far  

 Antal % Antal    % Antal % 

Nej, inte alls 0 0 0 0 0 0 

Tveksamt 0 0 0 0 0 0 

Ja, till viss del 5 45,5 1    9,1 2 33,3 

Ja, till stor del 6 54,5 10 90,9 4 66,7 

 



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               16 

                                                                                                                                                                           

 

Tabell 11. 

Har träffarna på BUP varit till nytta för familjen?  

 Barn  Mor  Far  

 Antal % Antal % Antal % 

Nej, inte alls 0 0 0 0 0 0 

Tveksamt 1 9,1 0 0 0 0 

Ja, till viss del 4 36,4 1 9,1 2 33,3 

Ja, till stor del 6 54,5 10 90,9 4 66,7 

 

Kommentarer  

Den 15-åriga flicka som uttrycker tveksamhet till att träffarna varit till nytta för familjen 

upplever att träffarna varit till viss nytta för henne själv och hänvisar till egen 

beteendeförändring. Av de tio barn som upplevt att träffarna varit till nytta framhåller fyra av 

dem den hjälp man fått av terapeuterna. En 15-årig flicka skriver: "Dom (terapeuterna) kan 

inte lösa alla problem, men hjälpte till." En 9-årig flicka som tycker att träffarna varit till stor 

nytta skriver: "Det har blivit mindre av allt tjafs." En 11-årig flicka uttrycker att hon inte vet 

och fyra av barnen har inte lämnat några kommentarer.  

 

Fem av föräldrarna som tycker att träffarna varit till stor nytta framhåller den hjälp 

terapeuterna gett i form av hjälp med kommunikation, synpunkter, idéer och verktyg kring 

problemlösning samt information som varit lugnande. En mamma skriver: "Vi har fått hjälp 

både jag och min dotter för att kunna lösa problem bättre i framtiden, vi har fått verktyg." 

Fyra föräldrar framhåller den egna ökade förståelsen och förändrat förhållningssätt. En 

mamma skriver: "Fått prata om det man burit på. Fått en klar bild av vad familjeproblemet har 

varit. Se vad vi vuxna behöver bli bättre på." Hennes make kommenterar: "Fått ökad 

självinsikt i problemens orsaker." En annan mamma skriver: "Besvären har minskat genom att 

vi jobbar aktivt med dem på ett annat sätt än tidigare." En mamma framhåller ärlighet som en 

viktig faktor. En förälder som tycker att träffarna varit till stor nytta uttrycker hopp om bättre 

relationer i familjen och en mamma hänvisar till att dottern fått bättre självförtroende. Fyra 

pappor och två mammor av har inte lämnat några kommentarer.  
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Tabell 12. 

Vad har hänt med problemen för barnen? 

 Barn  Mor  Far  

 Antal % Antal % Antal % 

Blivit större 0 0 0 0 0 0 

Oförändrade 0 0 0 0 0 0 

Blivit mindre 7 63,6 6 54,5 5 83,3 

Försvunnit 4 36,4 3 27,3 1 16,7 

Ej svar 0 0 2 18,2 0 0 

 

   

Tabell 13. 

Vad har hänt med problemen för familjen? 

 Barn  Mor  Far  

 Antal % Antal % Antal % 

Blivit större 0 0 0 0 0 0 

Oförändrade 0 0 0 0 0 0 

Blivit mindre 7 63,6 6 54,5 5 83,3 

Försvunnit 4 36,4 3 27,3 1 16,7 

Ej svar 0 0 2 18,2 0 0 

 

                                                         

Kommentarer    

Tre av barnen refererar till den hjälp de fått på BUP som orsak till att problemen minskat. 

"BUP har hjälpt mej ganska bra" skriver en 11-årig flicka som utsatts för misshandel. Två av 

barnen som skattat att problemen försvunnit, hänvisar till den egna förändringen: 

"Skärpning.", "Att jag slutat kissa på mej och att rädslan försvunnit" är deras kommentarer. 

En 15-årig flicka skriver: "Det blir lättare att förstå mamma." Fem av barnen har inte lämnat 

några kommentarer. 

 

Tre föräldrar refererar till ökad insikt och medvetenhet som förklaring till att problemen 

minskat. Två hänvisar till samarbete: "Man försöker hjälpa varandra.", "Att vi alla hjälps åt." 

Två föräldrar framhåller målinriktat arbete. "Träning och coaching", skriver en av dem. En 

förälder poängterar den hjälp man fått på BUP och en förälder skriver : "Svårt att uttala sig om 

redan nu, men det känns bättre." Fyra pappor och två mammor har inte lämnat några 

kommentarer. 
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Diskussion  

Studien som utvärderar arbetsmodellen "Öppen tidbok" visar att barnen och deras föräldrar är 

mycket nöjda med att få ett snabbt bemötande då de bl a har upplevt att de fått hjälp när de 

behövt det och att problemen därmed varat under kortare tid än om det hade tvingats att vänta 

tre månader eller mer. De är även i hög grad nöjda med att erbjudas upp till fem besök i ett 

första skede där det vid behov har funnits möjlighet till fortsatt kontakt med samma 

behandlare. Både barn och föräldrar har kommenterat att det varit bra att veta hur mycket tid 

man haft till sitt förfogande. Det har dock framkommit en viss osäkerhet kring hur många 

besök man kunnat få och om fem besök skulle vara tillräckligt. Antal besök har varierat från 1 

till 9. Medelvärdet är 4,2 besök per familj av de familjer som avslutat kontakten och 4,5 

räknat på hela materialet. För cirka hälften av familjerna har en korttidsinsats varit tillräcklig. 

Föräldrarna hade en positiv inställning till att söka BUP-kontakt medan barnen var mer 

tveksamma. Trots barnens initiala tveksamhet anser både de och deras föräldrar att träffarna 

på BUP varit till nytta för både dem och deras familjer. Som orsaker till att samtalen varit till 

nytta hänvisar man både till den hjälp som terapeuterna gett och till den egna insatsen. Alla 

deltagare uppger att problemen minskat och en del menar att problemen försvunnit. Barnen 

hänvisar till den hjälp de fått på BUP, den egna ansträngningen samt förbättrade 

familjerelationer som förklaringar. Föräldrarna refererar till ökad insikt och medvetenhet, 

samarbete, målinriktat arbete samt den hjälp man fått från BUP.  I de åtta fall där behandlare 

skattat C-GAS vid start och avslut kan en statistiskt signifikant förbättring noteras. Både barn 

och föräldrar anser att man samtalat om det som känts viktigt för dem och att de i stor 

utsträckning kunnat säga vad de tänkt och känt vid träffarna.  

 

Upplevda nackdelar med arbetsmodellen tycks ha varit få. Förutom att man kan skönja en viss 

stresskänsla och osäkerhet inför om fem besök skulle vara tillräckligt har en förälder upplevt 

att tidsintervallen mellan besöken varit för lång. En förälder har också upplevt att man lagt för 

stort fokus på barnets problematik och därmed missat att beakta hela familjesituationen. 

Samma förälder menar också att man inte kunnat prata om allt som varit viktigt att prata om i 

närvaro av barnet. 

 

Att studien fått så positiva resultat är tankeväckande. En förklaring kan vara att föräldrarna 

redan initialt var positiva till att söka BUP-kontakt och att uppskattningen kring det tidiga 

bemötandet varit en viktig faktor för upplevelsen av kontakten. Fokusering och engagemang 



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               19 

                                                                                                                                                                           

 

från både familjer och terapeuter där terapeuterna varit flexibla gällande metoder och antalet 

besök kan också utgöra en aspekt.  

.  

 

Tidigt bemötande  

Studien visar att det varit viktigt för familjerna att erbjudas samtal när de själva önskade, utan 

väntetid. Alla pappor och 81,8% av mammorna skattade det som mycket bra att jämföras med 

54,5% av barnen. Om man inkluderar de som skattat att det var ganska bra kan man se att alla 

föräldrar utom den mamma som faktiskt fick vänta och alla barn utom det barn som fick vänta 

samt en flicka som var tveksam till BUP-kontakt överhuvudtaget, upplevt det snabba 

bemötande som betydelsefullt. Om man beaktar 2006 års patientnöjdhetsundersökning 

(Västerbottens läns landsting) där 64,1% (instämde 22% helt, 17,1% i hög grad och 24,4 

stämmer bra)  ansåg att de fått tillgång till vård när de behövde det, kan man se att projektet 

varit framgångsrikt i att möta familjernas behov av tidigt bemötande. Både barn och föräldrar 

har uttryckt positiva kommentarer kring betydelsen av att de fått hjä lp när de behövt det och 

möjlighet att bearbeta problemen innan de blivit alltför omfattande. Endast en flicka anser att 

det inte skulle ha blivit någon skillnad om familjen hade fått vänta tre månader eller mer. 

Övriga menar att det skulle blivit jobbigt med att problemen skulle ha varat under längre tid 

och en stor del av föräldrarna (83,3% av papporna och 54,5% av mammorna att jämföras med 

27,3% av barnen) tänker att problemen skulle ha förvärrats. De flesta menar också att det 

skulle ha varit jobbigt för hela familjen. 

 

Inom psykiatrin har man diskuterat betydelsen av väntetider då man inte enbart sett det som 

negativt utifrån att det visat sig att många familjer hittat sätt att hantera sina problem under sin 

väntan och därmed inte behövt psykiatrisk hjälp när de väl erbjudits tid. Om familjer kan hitta 

egna resurser att hantera sina problem utan psykiatrisk hjälp är det naturligtvis positivt. Här 

måste man dock beakta graden av lidande och vilka konsekvenser långa väntetider får för 

barnens självbild samt kognitiva och sociala utveckling.  

 

 

Inriktning mot korttidsinsats  

Antal besök har varierat från 1 till 9 och medelvärdet är 4,2 besök per familj av de avslutade 

familjerna. Sex av familjerna (54,5%) har avslutat kontakten. Av dessa har en familj deltagit i 

fler än fem besök. Då det inte finns någon kontrollgrupp och inte heller någon tillgänglig 
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statistik på antalet besök per familj inom Lycksele BUP:s ordinarie verksamhet är det svårt att 

dra några slutsatser. Den uttalade möjligheten till förlängd kontakt gör också materialet 

svårtolkat. Jämfört med andra uppföljningar som visat att ca hälften av familjerna inom BUP 

gör högst fyra besök utan att det varit någon uttalad överenskommelse (Carlberg 1998) tycks 

det inte vara någon större differens. Skillnaden gentemot andra korttidsinriktade insatser är att 

man inte haft några andra exkluderingskriterier än suicidrisk och ätstörningsproblematik, 

vilket har inneburit att man även genomfört utredningar inom projektet. Familjerna inte har 

heller erbjudits möjlighet att välja någon alternativ form av behandling.  

 

Barnen skattade något större tveksamhet till korttidsinriktningen än de vuxna, men även 

föräldrar uttryckte tveksamhet om fem besök var tillräckligt. Här kan en viss känsla av stress 

skönjas. "Jag ville ha mer tid så jag skulle bli ändå bättre" uttrycker en pojke vars pappa 

skriver; "Allt går inte så fort som man skulle önska jämt." De flesta var dock positivt inställda 

( 72,8% av barnen, 81,9% av mammorna och 66,7% av papporna) och både barn och föräldrar 

gav kommentarer om att det var positivt att veta hur mycket tid man hade till förfogande. Om 

man beaktar att en studie visat att endast 17% av de familjer som valt korttidsterapi gjort valet 

utifrån att terapin skulle vara kort och att den viktigaste faktorn vid valet var möjligheten till 

ett snabbt bemötande (Carlberg mfl. 1998), kan man betrakta resultatet som mycket positivt. 

En möjlig förklaring till det positiva utfallet kan vara den flexibilitet som funnits inom 

projektet där de familjer som behövt mer tid också fått det.  

 

Studien visar att informationen om både begränsningen av antalet besök och möjligheten till 

fortsättning inte gick fram till alla och att det även fanns en skillnad mellan 

familjemedlemmar i hur det uppfattats. Detta tyder på behov av stor tydlighet och kanske 

också upprepad information, speciellt med tanke på att familjemedlemmarna kan befinna sig 

en  krissituation med nedsatt förmåga att uppfatta det som sägs. En möjlig förklaring skulle 

även kunna vara att själva arbetsmodellen, med försök till korttidsinsats i ett första skede men 

med möjlighet till fortsatt kontakt vid behov, riskerar att bli otydlig för familjerna.  

 

 

Exkluderingskriterier  

Exkluderingskriterierna skiljer sig mellan olika korttidsinsatser. Suicidproblematik, p sykoser, 

ätstörningar, utredningar, akuta kriser, psykosocial problematik som kräver många 

samtalspartners samt ungdomar som söker själva finns nämnda. (Carlberg mfl.1998, 
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Stenholm 2000, Johannesson & Rhodin 1999, Abrahamsson mfl 2002, Lång 2003, 

Appelbrant & Nilsson 2005, Ringborg 2002). Carlberg mfl. (1998) ställer sig också frågande 

om långvariga skolproblem lämpar sig för korttidsterapi. Inom "Öppen tidbok" har man 

endast exkluderat patienter med suicidrisk och ätstörningsproblematik utifrån erfarenheter av 

att dessa oftast behöver en längre behandling. Detta har exempelvis inneburit att man 

genomfört två utredningar inom projektet. Ingen av dessa kontakter har avslutats då en av 

dem har fortsatt kontakt i form av medicinuppföljningar och den andra står inför 

ställningstagande till vidare autismspektrumutredning. För två av de fyra barnen med 

oro/ångestproblematik har inte heller fem besök varit tillräckligt. Vid en jämförelse av start C-

GAS kan man se att de som inte avslutat kontakten också var lägst skattade (50-55). Det var 

dock ingen stor skillnad i början gentemot ett barn med oro/ångestproblematik med 57 i start 

C-GAS och som avslutat kontakten efter fem besök med C-GAS 85. För den familj som 

genomförde flest besök (9st) var kontaktanledningen flickans eget missbruk med start C-GAS 

60 och C-GAS vid avslut 81. Att initialt bedöma vilka patientgrupper som passar för 

korttidsinsatser, där symtomgrupper, C-GAS, motivation, stöd i nätverk m.m är faktorer att 

beakta, är en svårighet och en utmaning för barnpsykiatrin. Flexibiliteten inom projektet tycks 

ha varit en styrka där de familjer som bedömts behöva mer tid också har fått det.  

 

 

Metoder och förhållningssätt 

Projektet har inbegripit flera olika behandlingsmetoder och förhållningssätt. 

Familjesystemiskt förhållningssätt, lösningsfokuserad terapi, kris- och traumabearbetning 

samt kognitivt- och psykoedukativt förhållningssätt finns nämnda. För de fyra yngsta barnen 

har speciellt utarbetade metoder för barn som även inbegriper aktiva insatser från föräldrar 

använts. Alla föräldrar, utom en mamma och en pappa som skattat "till viss del", anser att 

man till stor del pratat om det som varit viktigt för dem. Som förklaringar anges öppenhet 

kring problemen, terapeuternas stöd genom förklaringar och problemidentifiering samt att 

man fått lära sig nya förhållningssätt. Den mamma som skattat "till viss del" menar att man 

fokuserat barnets problem i för hög utsträckning och därmed inte tagit tillräcklig hänsyn till 

familjesituationen. Bland barnen anser 45,5% att man till stor del pratat om det som känts 

viktigt medan 54,5% skattat "till viss del". Förutom att samtalen varit viktiga för att det 

handlat om dem, anges att man fått jobba enligt ett program och att terapeuterna förklarat på 

ett bra sätt. En överraskande stor andel av barnen (81,8%) anser att de till stor del kunnat säga 

vad de tyckt och tänkt. Resterande 18,2% skattar att de till viss del kunnat säga vad de tyckt 
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och känt. Som orsaker anges förutom egen drivkraft att man känt sig trygg och att man känt 

förtroende för terapeuterna som varit lättsamma att prata med. En 9-årig flicka konstaterar 

"Jag fick säga vad jag tyckte när jag ville." Alla föräldrar utom en mamma som skattat "till 

viss del", har till stor del kunna säga vad man tänkt och känt. Orsaker som anges är trygghet, 

förtroendet för/och förståelsen från terapeuterna samt den egna drivkraften, vilket till stor del 

sammanfaller med barnens förklaringar. Den mamma som till viss del kunna prata öppet 

menar att hon inte vill prata om vissa saker i barnets närvaro.  

 

Terapeuterna tycks i stor utsträckning ha använt metoder och förhållningssätt som passat både 

barn och föräldrar. De har även förmått moderera samtalen på ett sådant sätt att barnen kunnat 

vara aktiva och göra sina röster hörda.  

 

 

Upplevelse av nytta och förbättring  

Tidigare studier har visat att planerade korttidsinsatser får ett signifikant bättre 

behandlingsresultat än vanliga en- till fyragångersbesökare (Carlberg mfl.). Alla deltagare i 

denna studie, både barn och föräldrar, skattar att samtalen varit till nytta för barnen. Alla utom 

en flicka anser att samtalen även varit till nytta för familjen. Ett försök till jämförelse mellan 

denna studie och 2006 års patientnöjdhetsundersökning (Västerbottens läns landsting) som 

inte är helt komparabel utifrån att man där kunde välja mellan fem svarsalternativ, skattade 

82,9% (41,5% instämde helt, 14,6% i hög grad och 26,8% stämmer bra) att de hade nytta av 

den vård och behandling de fått. Här tycks alltså en högre andel av deltagarna inom "Öppen 

tidbok" uppleva att behandlingen varit till nytta. Som orsaker till att samtalen varit till nytta 

hänvisar fyra av de sex barn som lämnat kommentarer till den hjälp terapeuterna gett, men 

även egen insats och förbättrade familjerelationer nämns. Fem av de elva föräldrar som 

lämnat kommentarer hänvisar till terapeuternas bidrag i form av hjälp med kommunikation, 

synpunkter, idéer och verktyg kring problemlösning samt information som varit lugnande. 

Fyra föräldrar framhåller den egna ökade förståelsen och förändrat förhållningssätt. Ärlighet 

och hopp om förbättrade familjerelationer nämns också som viktiga faktorer.  

 

Behandlarskattad C-GAS visar på en signifikant förbättring. Alla deltagare skattar också att 

problemen minskat eller försvunnit för både barnen och deras familjer. Detta är ett bättre 

utfall än Carlbergs studie (1998) av korttidsinsatser där 69% ansåg att deras problem minskat 

eller försvunnit. Av de sex barn som lämnat kommentarer hänvisar tre av dem till den hjälp de 
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fått från terapeuterna, två till egen ansträngning och en till förbättrad förståelse för sin mor. 

Av de nio föräldrar som lämnat kommentarer hänvisar tre till ökad insikt och medvetenhet, 

två till samarbete, två till målinriktat arbete, en till den hjälp man fått från BUP och en till att 

det känns bättre. Kommentarerna kring upplevelsen av nytta och minskade problem visar på 

en förbättrad KASAM för barnen och deras familjer, speciellt utifrån begreppen begriplighet 

och hanterbarhet. 

 

 

Studiens styrkor och begränsningar  

Syftet med studien är att utvärdera den nya arbetsmodellen "Öppen tidbok" - med tidigt 

bemötande och inriktning mot korttidsinsats - utifrån barnens och deras föräldrars perspektiv. 

Studien omfattar ett begränsat antal familjer och innefattar ingen kontrollgrupp, som fått ett 

traditionellt bemötande, vilket gör att man inte kan dra några långtgående slutsatser. Det är 

även svårt att utifrån studien särskilja i vilken utsträckning det positiva utfallet beror på det 

tidiga bemötandet, tidsbegränsningen eller terapeuternas skicklighet och flexibilitet.  

Deltagandet får anses som tillfredsställande då bortfallet endast är två familjer (15%) av de 

tretton som varit aktuella under tidsperioden. Att ställa samma frågor till både föräldrar och 

yngre barn, där barnen kan behöva föräldrarnas stöd med förtydliganden och konkret 

skrivhjälp, kan innebära att barnens svar påverkas av föräldrarnas ställningstaganden. Alla 

barn i studien utom ett av de yngsta fyllde i enkäterna själva. Användningen av frågor med 

svarsalternativ, främst för att underlätta barnens deltagande i studien, bidrog till hög 

svarsfrekvens. Alla deltagare besvarade frågorna utom den sista frågan angående vad som 

hänt med problemen för barnet och familjen där två mammor inte lämnat något svar. En 

möjlig förklaring är att de helt enkelt missat frågan då den var placerad på det sista bladet i 

enkäten. En annan förklaring skulle kunna vara att den uppfattades som en upprepning av 

frågan om träffarna varit till nytta för barnet och familjen. Möjligheten att lämna förklaringar  

och kommentarer till frågorna med svarsalternativ nyttjades till största delen av mammorna 

där endast en mamma (9,1%) lämnade kommentarer till mindre än hälften av frågorna. 

Utifrån barnens generellt sett lägre språkliga nivå skulle man kunnat förvänta sig att de skulle 

lämnat minst kommentarer. Detta är dock inte fallet. Fyra pappor (66,7%) och endast två barn 

(18,2%), en 9-årig flicka och en 13-årig pojke, lämnade kommentar till mindre än hälften av 

frågorna med svarsalternativ. Uteblivna kommentarer har inget samband med positiva eller 

negativa ställningstaganden i frågan.  
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Förslag till fortsatta studier 

Ett ytterligare steg i studien skulle kunna utgöras av ett större material som inkluderar  

kontrollgrupp med traditionellt bemötande samt även kvalitativa intervjuer där barn och 

föräldrar får möjlighet att delge sina åsikter och erfarenheter på ett mer fullödigt sätt. En 

studie där man särskiljer tidigt bemötande från tidsbegränsning skulle också kunna vara 

klargörande kring vilken av faktorerna som är mest betydelsefull för ett positivt utfall.  

 

 

Slutsatser 

Utifrån den ökade patienttillströmningen inom BUP är det nödvändigt att utveckla nya 

metoder för att korta väntetiderna. För barnen är det också av största vikt att den psykiatriska 

problematikens negativa inflytande på självkänsla och utveckling minimeras.  

 

Att erbjuda tid innan familjerna är helt uttröttade och att använda metoder för korttidsinsatser, 

kan intensifiera både barnens och föräldrarnas engagemang och därmed ta vara på familjernas 

egen kraft till förändring.  

 

Studien visar att både barn och föräldrar är nöjda med det bemötande de fått inom 

arbetsmodellen "Öppen tidbok". Det tidiga bemötandet har skattats som mycket betydelsefullt  

och för cirka hälften av familjerna har även en korttidsinsats varit tillräcklig.  

 

Arbetsmodellen inbegriper en stor spännvidd av problematik och symtomtyngd vilket ställer 

höga krav på terapeuternas skicklighet och flexibilitet samt förmåga till samarbete med 

barnen och deras familjer. Flexibiliteten kring antalet besök tycks vara en styrka men har 

också skapat en viss stress och osäkerhet kring villkoren inom projektet. En möjlighet att öka 

tydligheten och att stärka samarbetet skulle kunna vara att ytterligare utveckla metoder för att 

i samråd med barnen och deras familjer besluta om behandlingsupplägg och antal besök. 
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