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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med rapporten är att följa upp implementeringen av vuxenpsykiatrins vårdprogram ”Barn 

till psykiskt sjuka” i Landstinget Dalarna som antogs i september 2005.  

 

Metoden för uppföljningen var en enkätundersökning som besvarades av totalt 46 anställda inom 

vuxenpsykiatrin. Enkäten bestod av 20 frågor med möjlighet till kommentarer. Respondenterna 

som deltagit i undersökningen har uppdrag som barnpilot eller som enhetschef/verksamhetschef. 

Barnpiloten har särskilt ansvar för att bevaka barnperspektivet. 

 

Studien visar att både barnpiloter och chefer är överens om att det finns en god kännedom om 

vårdprogrammet inom verksamheten samt att kunskapen som vårdprogrammet vill förmedla är 

relevant. Resultaten visar att cheferna generellt har en mer positiv bild av implementeringen än 

barnpiloterna.  Barnpiloterna ser dock ett större behov av kompetensutveckling än cheferna men 

alla är överens om att fler utbildningsinsatser för att höja kompetensen kring barn och 

familjesamtal behövs. . 
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INLEDNING  

 
Avvecklingen av de stora mentalsjukhusen och uppbyggnaden av den psykiatriska öppenvården 

med utveckling av mediciner, psykoterapi och andra stödinsatser har gjort det möjligt att 

personer med psykiska problem kan leva ett socialt liv med föräldraskap. Det innebär att många 

barn lever tillsammans med en psykiskt sjuk förälder. När en förälder har en psykisk eller fysisk 

sjukdom påverkar det alla i familjen. När barnen inte vet att det handlar om en sjukdom finns risk 

att barnet tar på sig skuld och ansvar för problem i familjen. Om familjen inte själva klarar av de 

bekymmer som förälderns problem förorsakar, behövs stödåtgärder från t.ex. socialtjänst, BUP 

och vuxenpsykiatri (Vårdprogram, Vuxenpsykiatrin Landstinget Dalarna, 2005).   

 

I en stor nationell studie inom vuxenpsykiatrin, GAF-projektet (Söderberg, 2004), påvisades att 

17 % av samtliga patienter som skrivs in i psykiatrins slutenvård har hemmavarande barn under 

19 år och att 30 % av samtliga öppenvårdspatienter har hemmavarande barn under 19 år. 

Vuxenpsykiatrin i Dalarna deltog i denna studie och redovisade liknande jämförelsetal, 22 % i 

slutenvården och 30 % inom öppenvården. 

 

Samstämmig forskning pekar på att barn till föräldrar med psykisk sjukdom löper ökad risk för 

att utveckla psykiska störningar eller andra problem som rör personlighetsutveckling, beteende 

och funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2006). Forskarna anger att sambanden delvis är genetiska 

men samtidigt pekar man på att psykiska problem är förknippade med en hel del psykosociala 

problem t ex ekonomiska problem och dåliga relationer inom familjen. Barn med deprimerade 

eller manodepressiva föräldrar löper 2-3 gånger större risk att själva få psykiska störningar än 

andra barn.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att samma diagnos kan yttra sig på olika sätt hos olika individer i 

intensitet och varaktighet (Skerfing 2005). En del är präglade av sin sjukdom och har stora 

svårigheter att klara familj och arbete, andra kan med mediciner och goda kontakter fungera väl 

och ha goda levnadsvillkor.  Hur föräldraskapet påverkas beror också på barnets ålder och 

utvecklingsnivå och hur den sociala situationen ser ut med släkt och annat nätverk. Många 

psykiskt sjuka föräldrar klarar väl de krav och påfrestningar som ett föräldraskap innebär.  

En svensk registerstudie (SoS 2001) som omfattade 34 000 barn i åldrarna 6-24 år där en förälder 

vårdats inom slutenvården under åren 1987-1990 visade dock en nästan tre gånger så stor risk för 

barnen att själva vårdas för en psykiatrisk diagnos och nästan fördubblad dödsrisk jämfört med 
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barn från normalpopulationen. Det fanns också förhöjd risk för drog eller alkoholrelaterade 

diagnoser och självmord och självmordsförsök.  

 

Skerfving (2005) har beskrivit hur föräldrar med olika psykiatriska diagnoser kan påverka barnen: 

• En deprimerad förälder kan kanske inte möta barnets behov av omvårdnad och stöd. Förälderns 

ointresse för aktiviteter, känslor av värdelöshet och överdrivna skuldkänslor påverkar barnet och 

inverkar på den dagliga livsföringen med dåliga rutiner kring mathållning och skolarbetet.  

• En manisk förälder kan vara skrämmande och ge upphov till obegripliga upplevelser som 

innebär stor oro för konsekvenserna av förälderns handlingar.  

• En psykotisk förälder kan upplevas som mycket skrämmande och innebära chockartade 

upplevelser.  Det kan till och med vara en fara att vara med en förälder som styrs av 

vanföreställningar och inre röster. 

• En personlighetsstörd förälder kan innebära att tillvaron blir helt oförutsägbar. Föräldern kan få 

aggressionsutbrott till synes helt utan anledning och utsätta barnet för hot och anklagelser som är 

svåra att hantera. Förälderns svårighet att fungera socialt med andra människor kan för barnet 

innebära ständiga förluster av viktiga relationer och ett misstroende mot andra människor.  

• En förälder med ångest kan medföra att det blir svårt för barnet att avgöra om de fysiska 

symptomen är tecken på allvarlig sjukdom och att veta hur man ska förhålla sig. 

 

Många vuxna, såväl personal som patienter och anhöriga, tror fortfarande att de kan skydda barn 

genom att inte berätta sanningen, att barn inte ser och märker och att ”det barn inte vet har de 

inte ont av”. Istället kan man omformulera det; att ”det barn inte vet har de ont av”(Glistrup 

2002). Barn behöver få kunskap om sin verklighet och hjälp att hantera den. Om föräldrarna har 

psykiska problem behöver barnet kunskap om förälderns sjukdom, både vad som kan förväntas i 

den närmaste framtiden och i ett längre perspektiv (Moore & Waltré 2001).  

I familjer med psykisk sjukdom är det vanligt att man inte pratar om situationen och 

konsekvensen för barnen. Barnets känslomässiga stress orsakat av förälderns sjukdom kan lätta 

om det finns en receptiv kontext omkring barnet som kan ta emot barnets erfarenheter.  

Den vanligaste stödverksamheten i Sverige för barn till psykiskt sjuka är barngrupper, oftast ett 

samarbete mellan vuxenpsykiatri, BUP och socialtjänst. Syftet med grupperna är att ge barn och 

ungdomar kunskap om förälderns problem och att öka deras förmåga att förstå och handskas 

med sin situation. Barngrupper värderas positivt av de flesta barn som deltar (Skerfving 2005) 

men de passar inte alla barn och kan inte nå alla, därför behövs andra insatser som kan nå fler.  
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Det finns således starka skäl för att uppmärksamma barnens situation inom psykiatrin och under 

de senaste åren har olika program utvecklas för stöd till barn vid olika vårdinrättningar som 

behandlar psykiska problem. Socialstyrelsen påbörjade redan 1996 ett projekt om psykiskt sjuka 

föräldrar och deras barn. Projektet utmynnade i flera rapporter och socialstyrelsen 

rekommenderade att socialtjänsten och vuxenpsykiatrin måste förbättra stödet till barnen (SoS-

rapport 1999:11). Under den nationella psykiatrisamordningens arbete uppmärksammades denna 

problematik och i slutbetänkandet föreslår man att det skall finnas tydliga regler inom all hälso 

och sjukvård för att tillgodose behovet av information och stöd till barn och syskon till personer 

med psykisk sjukdom (SOU 2006:100). Ett exempel som lyfts fram i utredningen är Beardslees 

Familjeintervention, som är en metod att ge barn information om förälderns psykiska sjukdom 

(Focht-Birkerts, 2000). Syftet med Beardslees familjeintervention är att öppna upp för en dialog 

så att kommunikationen ska komma igång hemma. Metoden är uttalat preventiv och bygger på 

att stärka skyddande faktorer som medverkar till att förhindra att barn utvecklar symptom på 

psykisk sjukdom. 

 

 

Arbetet med vårdprogrammet  

 
Under 2002 började personal inom vuxenpsykiatrin i Dalarna uppmärksamma situationen för 

patienternas barn. Personalen ordnade träffar för att diskutera hur man bättre skulle kunna hjälpa 

barnen och utbyta kunskap. Träffarna var informella med deltagare från olika enheter inom 

vuxenpsykiatrin Dalarna. Arbetsgruppen ansökte 2004 om utvecklingsbidrag från landstingets 

utvecklingsfond som beviljades. För dessa pengar gjordes studiebesök i olika delar av landet 

främst inom olika barngruppsverksamheter för barn till psykiskt sjuka, t.ex. psykiatrin i Uppsala, 

Västerås och Nyköping. Gruppen tog även kontakt med verksamheter i landet som utarbetat 

handlingsplaner och riktlinjer hur patienternas barns behov skulle tillgodoses, t.ex. psykiatrin i 

Stockholm, Malmö och Västerås .  

 

Hösten 2004 fick en mindre arbetsgrupp inom vuxenpsykiatrin Dalarna ett uppdrag att utarbeta 

riktlinjer för vuxenpsykiatrins patienter som har barn. Gruppen bestod av en kurator från 

psykiatrins öppenvård i Mora, en sjuksköterska från psykiatrins slutenvård i Säter som har 

patienter från hela länet, samt författaren som arbetar som kurator inom öppenvårdspsykiatrin i 

Säter, södra Dalarna. Arbetet blev mer omfattande och gruppen fick uppdrag att utarbeta ett 

gemensamt vårdprogram för barn med psykiskt sjuka föräldrar. Ett vårdprogram beskriver hur 
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vård och behandling skall genomföras för en definierad patientgrupp inom en stor organisation 

(klinik, upptagningsområde eller landsting). Ett vårdprogram är ett styrdokument som är fastställt 

av organisationens ledning, kan följas och revideras kontinuerligt. (NYSAM- Nyckeltalsamverkan 

2007). Ett första utkast till vårdprogram skickades ut på remiss till alla öppenvårdsmottagningar 

samt till slutenvårdsenheterna som finns i länet, sammanlagt cirka 20 olika enheter. 

Arbetsgruppen bjöd sedan in sig till arbetsplatsträffar på enheterna i länet för att diskutera och 

inhämta synpunkter. Vårdprogrammet antogs av psykiatrins ledning i september 2005. 

 

 

Vårdprogrammet ”Barn till psykiskt sjuka” 

 
Vårdprogrammet utgår från FN: s konvention om barns rättigheter som Sverige antog 1990 samt 

Socialstyrelsens rekommendationer (SoS rapport 1999:11) för att ge ett bättre stöd till barn vars 

föräldrar har en psykisk sjukdom. Definitionen av psykisk sjukdom beskrivs i vårdprogrammet 

som ”allvarliga och långvariga psykiska problem som påverkar hela livssituationen”. 

 

Vårdprogrammet betonar vuxenpsykiatrins ansvar för barnen när en förälder har en psykisk 

sjukdom med följande fyra punkter: 

 

Vuxenpsykiatrin har ett ansvar att informera och ge stöd till patientens barn om förälderns sjukdom och dess 

konsekvenser. 

Här betonas att personalen bör, med förälderns medgivande, erbjuda barnet samtal för att förstå 

och hantera förälderns sjukdom och dess konsekvenser. När det i samtal med patienten 

framkommer att en oro finns för barnen eller när personalen blir oroliga, har vuxenpsykiatrin ett 

ansvar att erbjuda barnsamtal. Vem som pratar med barnen avgör varje enhet allt efter 

omständigheterna. 

 

Vid suicid och suicidförsök eller vid andra särskilt traumatiska händelser har vuxenpsykiatrin ett ansvar att ta 

reda på barnens behov av stöd. 

Här betonas barnens behov av krisintervention, att fånga upp barnens egen berättelse. Att gå 

igenom vad som hänt, vad barnet sett, hört, känt och upplevt. Att bekräfta att barnet gjorde rätt 

vad de än gjorde och att försäkra sig om att barnet har det tryggt den närmaste framtiden. 

Programmet rekommenderar att man kan ta kontakta med BUP om barnet utvecklar egna 

psykiska problem. 
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Vuxenpsykiatrin har ett ansvar att stödja föräldern i sitt föräldraskap. 

Funderingar kring barnets mående och oro för barnet ökar i samband med att man blir sjuk. 

Detta är särskilt påtagligt om förälderns sjukdom innebär en separation från barnet eller att 

sjukdomen påverkar möjligheten att ha en god relation till barnet och klara sina 

föräldrafunktioner. Att bryta tystnaden om oron för barnen kan hjälpa hela familjen så att 

livssituationen blir mindre betungande och skuldkänslorna minskar. 

 

Vuxenpsykiatrin är skyldig att bedöma om en patients sjukdom och familjesituation kan innebära att dennes 

barn kan behöva stöd från socialtjänsten. 

Här betonas att all personal är skyldig att vid misstanke om att barn far illa, anmäla detta till 

socialtjänsten enligt socialtjänstlagen ( SoL 2001:453). 

 

I vårdprogrammet finns förslag hur man i praktiken kan uppmärksamma barnen till psykiskt 

sjuka föräldrar. 

 

 Journalför uppgifter om barnen i förälderns journal. Dokumentera antal barn, åldrar, var 

barnet bor stadigvarande, vilka andra vuxna som finns, uppgifter om barnomsorg. Vem tar 

hand om barnet i händelse av förälderns sjukhusvistelse? 

 Uppmärksamma barnen när patienten diskuteras på behandlingskonferens. Diskutera hur 

barnets situation kan påverkas av förälderns tillstånd. Hur ser patientens omsorgsförmåga ut 

utifrån den kunskap man har om patienten. 

 Skapa en barnvänlig miljö på våra arbetsplatser. Skapa barnvänliga miljöer i våra väntrum 

och särskilda besöksrum med barnmöbler och barnsaker där barn och föräldrar kan träffas 

tillsammans. 

 Samla information från myndigheter och verksamheter för barn/tonåringar inom den egna 

kommunen, i en pärm eller på ett bord i väntrummet. Samla också informationsmaterial om 

psykisk sjukdom och om föräldraskap på ett ställe som är lättillgängligt för alla. 

 Samverka med BUP, socialtjänsten, MVC, skola och barnomsorg i den egna kommunen. 

Detta är grundförutsättningen för att arbetet med att tillgodose barnens behov ska bli bra. 

 Bjud in och erbjud samtal med barnen. Vem som samtalar med barnen avgörs på den egna 

enheten. Ibland är det förälderns behandlare som lättast kan göra detta ibland kanske någon 

annan ex barnpiloten är lämpligast. 
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Barnpilot 

 
Vårdprogrammet anger att varje enhet inom vuxenpsykiatrin skall ha en utsedd barnpilot som 

möjliggör att barnperspektivet i vuxenpsykiatrin kan föras in i det praktiska arbetet.  

Barnpiloternas uppgift har definierats i vårdprogrammet med utgångspunkt av följande punkter:  

 

 Bevaka att vårdprogrammet följs och att barnperspektivet hålls levande enligt intentionen i 

barnkonventionen. 

 Se till att barnen får nödvändig och relevant information av den personal som är 

patientansvarig eller av barnpiloten. 

 Vara kunskapsbank för övrig personal rörande barn och ungdomar. 

 Särskilt uppmärksamma barnens situation på behandlingskonferenser, ronder mm. 

 

Barnpiloterna bildar ett nätverk inom psykiatrin, vilket medför att denna kunskap kan utvecklas 

och säkerställas inom hela psykiatrin. Arbetet syftar ytterst till att förebygga psykisk ohälsa och 

minska lidandet till följd av förälderns psykiska sjukdom. 

Nätverket barnpiloterna inom vuxenpsykiatrin består av 30 barnpiloter som träffas 1-2 gånger per 

termin. Barnpiloternas nätverksarbete är sanktionerat från ledningshåll. Temana på träffarna har 

varierat från föreläsningar om t ex utvecklingspsykologi till praktiskt arbete som 

iordningsställande av barn/föräldrapärm och utarbetande av rutiner kring anmälan till 

socialtjänsten. 12 barnpiloter har gått en fem-dagarsutbildning i Beardslees Familjeintervention, 

en metod att samtala om psykisk sjukdom med både föräldrar och barn. En av barnpiloterna 

fungerar som samordnare med uppgift att ordna träffarna och program. 

 

Implementering 

 
Begreppet implementering används alltmer inom hälso och sjukvården då nya metoder skall föras 

in och kan appliceras på införande av olika vårdprogram inom vården.  

Vad utmärker lyckade utvecklingsprojekt och hur lyckas man implementera nya metoder och 

program i olika verksamheter? Varför lyckas vissa metoder/program bättre än andra? Beror det 

på metoden/programmet eller på andra faktorer som inte har med metoden att göra eller beror 

det på hur implementeringen gått till? 
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Fixsen et al,(2005) har definierat implementering som en sammansättning specifika aktiviteter 

som har till syfte att få en ny metod eller ett nytt program med kända aspekter att bedrivas i 

ordinarie verksamhet . Greenhalgh et al (2005) definierar implementering som, aktiva och 

planerade ansträngningar för att en ny metod ska användas som ordinarie metod i en 

organisation. Guldbrandsson (2007) beskriver några olika komponenter som förefaller ha 

betydelse för en lyckad implementering. Några av dessa komponenter är: 

 

Att det finns ett uttalat behov och att den metod som föreslås är den rätta. 

Metoder som både är komplexa och resurskrävande och där mottagarna upplever att metoden 

inte löser något problem, får svårare att lyckas än när den föreslagna metoden möter ett behov 

eller löser ett problem i verksamheten. När metoder upplevs som relevanta och användbara har 

det inte så stor betydelse hur implementeringen går till. Metoder där användarna upplever 

fördelar, stämmer med mottagarens värderingar och är enkel att använda har större chans att 

lyckas bra.  

 

Att beslutet om metoden fattas på rätt nivå i organisationen 

För att en idé ska kunna förverkligas krävs beslut på rätt nivå inom organisationen. Om idén 

innebär att nya resurser måste tillföras eller omfördelas krävs beslut på högsta möjliga nivå inom 

organisationen oftast på politisk nivå för att ekonomiska medel till förberedelser, genomförande 

och uppföljningar ska tilldelas. 

 

Hur man planerar och ordnar det som behövs för att metoden ska förverkligas.   

En kombination av många olika insatser som utbildning, praktisk träning med återkoppling, 

kontinuerlig vägledning, att avsätta tid och resurser till besök i verksamheterna är nödvändigt för 

att uppnå ett bra resultat. Om de som ska arbeta med metoden involveras tidigt kan problem och 

farhågor identifieras i ett tidigt skede och hanteras på ett konstruktivt sätt. Det finns också stöd i 

forskningen att återkoppling från kollegor som har samma profession ger bättre effekt än 

återkoppling från andra yrkesgrupper.    

SYFTE 

 
Syftet med uppsatsen är att följa upp implementeringen av psykiatrins vårdprogram ”Barn till 

psykiskt sjuka”. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Studien skall undersöka   

1. har personalen kännedom och kunskap om vårdprogrammet 

2. har förståelsen och intresset för barnens situation uppmärksammats hos personalen 

3. faktorer som påverkar följsamheten av vårdprogrammet 

4. aktiviteter, effekter och resultat som vårdprogrammet har genererat 

5. om kompetensen behöver höjas och i så fall vilken 

 
 

METOD 

Undersökningen omfattade alla verksamhetschefer, enhetschefer och barnpiloterna vid alla 

enheter inom vuxenpsykiatrin i Dalarna. Då gruppen chefer och barnpiloter utgjorde en relativt 

stor grupp, valdes enkätundersökning som metod. Enkätfrågorna utarbetades utifrån 

frågeställningarna i syftet och prövades i dialog med en barnpilot och en chef. Frågeställningarna 

knöt också an till Guldbrandssons (2007) komponenter för lyckad implementering. Den första 

och andra frågeställningen till den första komponenten, den tredje frågeställningen till den andra, 

samt den fjärde och femte frågeställningen till den tredje komponenten för lyckad 

implementering.  

  

Frågeformuläret till barnpiloterna och cheferna var lika utformat, men skickades ut separat till 

chefer respektive barnpiloter för att säkerställa gruppernas identitet. Enkäten skickades ut via 

internposten i början av februari 2008 med en svarstid om tre veckor. Då det framkom att några 

barnpiloter inte fått enkäten via internposten, skickades enkäten ut ytterligare en gång med 

påminnelse.  Enkäterna har administrerats och samlats upp av administratörer från Psykiatrins 

Utvecklingsenhet i Säter. En chef avböjde att svara då hon arbetat för kort tid inom 

verksamheten för att kunna besvara enkäten. 

Enkäten bestod av 20 frågor med olika svarsalternativ för varje fråga. Två av frågorna var öppna 

frågor med utrymme för fritt skrivande kommentarer. Fyra av frågorna hade också, förutom 

förbestämda svarsalternativ, utrymme för kommentarer.  

Svarsfrekvensen för varje fråga redovisas deskriptivt, uppdelat utifrån barnpiloternas och 

chefernas svar. För att se om det förelåg signifikanta skillnader mellan chefer och barnpiloter 

testades alla frågor med chi 2 , en metod att säkerställa statistiskt signifikanta skillnader.  I 

resultatet grupperas frågorna utifrån studiens fem olika frågeställningar. Några av frågorna 

redovisas i samma tabell.   
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RESULTAT 

 
Bortfallsanalysen visar att den totala 

svarsfrekvensen är 83 %, relativt lika 

mellan barnpiloter och chefer (tabell 1)   

 

 

 

 

 

Kännedom och kunskap om vårdprogrammet 

För att svara på frågeställningen om kännedom och kunskap om programmet ställdes tre frågor.  

 

Har din arbetsplats kännedom om att det finns ett 

vårdprogram om barn till psykiskt sjuka? 

 

Totalt finns en god kännedom om 

vårdprogrammet, där samtliga har svarat ja, 

alla eller ja, de flesta (tabell 2). Inom gruppen 

chefer finns en större fördelning som har 

angett att alla har kännedom.  

 

 

 

Anser Du att vårdprogrammet är viktigt/relevant 

på din arbetsplats? 

 

Resultatet indikerar att kunskapen som 

förmedlas i vårdprogrammet är relevant, där 

alla utom en person har angett enkätsvaren 

mycket relevant & relevant (tabell 3). Även här 

har cheferna svarat mer övertygande, fler svarsalternativ med mycket relevant. 

 

Tabell 1: Enkätundersökningens bortfall 

 Utskickade 

enkäter 

Svar Bortfall  %   

Barnpiloter 29 24  5 17 

Chefer 27 22  5 18 

Summa 56 46 10 17 

Tabell 2   Kännedom om vårdprogrammet 

Svarsalternativ 

 

Barnpiloter 

 antal       % 

 Chefer 

antal      % 

Totalt 

antal      % 

ja - alla 14 58,3 17 77,3 31 67,4 

ja - de flesta 10 41,7   5  22,7 15 32,6 

Ja – ett fåtal 0 0   0    0 0 0 

Ingen 0 0   0   0 0 0 

Vet ej 0 0   0      0 0 0 

Total     24     100 22  100 45 100 

Tabell 3   Vårdprogrammets relevans 

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

 antal     % 

Mycket relevant 12 50,0 15  68,2 27 58,7 

Relevant 11 45,8  7 31,8 18 39,1 

Lite relevant  1   4,2  0  0   1  2,2 

Inte relevant  0 0  0  0   0    0 

Total 24 100 22 100 46 100 
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På vilket sätt har vårdprogrammet  

implementerats/genomförts på din arbetsplats? 

 

(Flera svarsalternativ kunde väljas.) 

Cirka 90 % av samtliga (41 av 46 enkäter) 

som har svarat på frågan har angett att 

arbetsplatsträffar (APT) har varit en viktig 

informationskälla för att sprida kunskapen 

om vårdprogrammet (tabell 4). Det var 

ingen skillnad i fördelningen av svarsfrekvensen mellan barnpiloter och chefer.     

 

 

Förståelse och intresset för barnens situation  

En viktig aspekt i undersökningen är om personalen har uppmärksammat och ökat sin förståelse 

och intresse för barnens situation. För att mäta detta perspektiv, valdes två enkätfrågor.  

 

 

Har vårdprogrammet ökat  

medvetenheten/förståelsen för barnens 

situation, när en förälder har en psykisk 

sjukdom? 

 

Cirka hälften har svarat att 

vårdprogrammet har ökat 

medvetenheten och förståelsen för 

barnens situation (tabell 5). Det finns vissa skillnader i svarsfördelningen, där barnpiloterna är 

mer osäkra i svarsbilden jämfört med cheferna, t.ex. fyra har angett svarsalternativet ”vet ej”.  

 

 

Tabell 5    Ökad medvetenhet  för barnens situation 

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

 antal     % 

Ja 10 41,7 14  63,6 24 52,2 

Lite grann  9 37,5  8 36,4 17 37,0 

Nej, inte alls  1  4,2  0  0   1  2,2 

Vet ej  4 16,7  0  0  4    8,7 

Total 24  100 22 100 46 100 

Tabell 4   Implementeringens genomförande 

 

Barnpiloter Chefer 

antal % antal % 

    APT 23 95,8 18 81,8 

    Studiedag 5 20,8 7 31,8 

    Internutb 5 20,8 6 27,3 

    Kurs 4 16,7 5 22,7 

    Annat     8 33,3 6 27,3 
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Hur stort är intresset för barnens situation 

på din arbetsplats? 

 

Det finns ett mycket stort eller stort 

intresse för barnens situation, endast 

sex har angett att det är ett litet 

intresse (tabell 6). Det finns en 

signifikant skillnad mellan 

barnpiloternas och chefernas 

svarsfördelning, där cheferna anger större intresse i jämförelse med barnpiloterna.  

Chi2 (2, N=46) =6,99, p=0,023 

 

 

 

Faktorer som kan påverka följsamheten av vårdprogrammet 

 
Den tredje frågeställningen handlade om faktorer som kan påverka följsamheten av 

vårdprogrammet, t.ex. hur tydliga anvisningarna är och vilka hinder som finns att arbeta med 

vårdprogrammet.  

 

Ger vårdprogrammet tillräckligt tydliga 

anvisningar om vilket arbete som ska utföras 

gällande patienternas barn? 

Vårdprogrammet ger tydliga 

anvisningar om vilket arbete som skall 

utföras, över 93 % har svarat ja eller 

ja, delvis (tabell 7). Barnpiloterna 

upplever att vårdprogrammet ger 

mindre tydliga anvisningar. Tre barnpiloter anser att anvisningarna inte (inte särskilt) är tillräckligt 

tydliga. Skillnaden mellan grupperna är signifikant Chi2 (3, N=46) =9,46 p= 0,024.  

   

 

 

Tabell 6           Intresset  för barnens situation 

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

 antal     % 

Mycket stort 

intresse 
2 8,3  6   27,3  8 17,4 

Stort intresse    18 75,0 14 63,6 32 69,6 

Litet intresse 4 16,7  2   9,1  6 13,0 

Inget 0 0  0 0  0    0 

Total    24   100 22 100 46 100 

Tabell 7  Ger vårdprogrammet tydliga anvisningar 

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

 antal     % 

Ja     10 41,7    17   77,3  27 58,7 

Ja, delvis 11 45,8 5 22,7 16 34,8 

Inte särskilt  3 12,5 0   0   3  6,5 

Nej  0 0 0  0   0    0 

Vet ej  0 0      0  0   0    0 

Total    24   100    22 100 46 100 
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Vad finns det för hinder att 

arbeta enligt vårdprogrammet 

på din arbetsplats?  

(Flera svarsalternativ 

kunde väljas.) 

 

 

Totalt är det 33 procent 

av svaren som anger att 

det inte finns några hinder 

att arbeta enligt 

vårdprogrammet (tabell 8). Cheferna (45%) anser i högre grad att det inte finns några hinder i 

jämförelse med barnpiloterna (21%).             

Av de som angett hinder, 67%, ser respondenterna många hinder. Totalt av dem som har angett 

att det finns hinder, framkommer att det framförallt handlar om kompetensbrist (28%) och 

personalbrist (22%). Några har kommenterat under ”Annat”: traditionell ovana att tänka in helhet 

och familjesystem; barnpiloten som har utbildning har slutat; fokus på den vuxna patienten-

barnens situation frågas inte efter; man träffas några gånger sen rinner det ut i sanden; barnfrågor 

ingen hög prioritet. Två har kommenterat ”brist på barn”! 

Av dem som anser att det finns hinder har chefer och barnpiloter relativt lika fördelning i de olika 

kategorierna.  

 

Aktiviteter, effekter och resultat som vårdprogrammet har genererat 

 
Vilka aktiviteter, effekter och resultat som vårdprogrammet har genererat inom verksamheten har 

utvärderats via sex enkätfrågor. Första frågan handlar om frågeställningar om barnens situation 

och behov har ökat efter att vårdprogrammet har införts.  

 

Anser Du att frågeställningar om barns 

situation och behov har ökat efter att 

vårdprogrammet införts? 

 

Vårdprogrammet har ”till viss del” ökat 

frågeställningar kring barns situation 

Tabell 9  Ökade  frågeställningar om barnens situation 

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

 antal     % 

Ja, mycket 1  4,2 9   40,9 10 21,7 

Till viss del    21 87,5    11 50,0 32 69,6 

Inte alls 1  4,2 1     4,5   2  4,3 

Vet inte 1  4,2      1    4,5   2    4,3 

Total    24  100    22 100 46 100 

Tabell 8             Hinder att arbeta enligt vårdprogrammet 

Svarsalternativ 

Barnpiloter Chefer Totalt 

Antal 
som 

svarat 

 
% av 
antal 
barn-
piloter 

 
 

Antal 
som 

svarat 

% av 
antal 

chefer 

% av  
antal 

barnpilo
ter och 
chefer 

Personalbrist 5  20,8 5     22,7 21,7 

Kompetensbrist 8  33,3 5     22,7 28 

Arbgr ointresse 4      16,7 2      9,1       12,9 

Ledn ointresse 2 8,3 0        0       8,3 

Konsultbrist/ 
återkoppling 

5 20,8 1 4,5 12,6 

Annat 7  29,2   2   9,1      19,1 

Inga hinder 5 21   10      45,5 33,2 

 

 



 16 

och behov (tabell 9). Här finns en skillnad i svarsfrekvensen mellan barnpiloterna och cheferna, 

där cheferna i större utsträckning än barnpiloterna anser att vårdprogrammet har påverkat denna 

frågeställning, t.ex.  nio av cheferna har svarat ”ja, mycket”, medan bara en barnpilot har angett 

detta svarsalternativ.  

 

  

Har ni upprättat skriftliga rutiner på er 

arbetsplats för att uppmärksamma barnens 

situation? 

 

Resultatet visar att man inte i någon 

större utsträckning har upprättat 

skriftliga rutiner på arbetsplatserna. Det 

finns en diskrepans mellan cheferna och 

barnpiloterna, om man ska upprätta rutiner eller inte (tabell 10). Cheferna anser i större 

utsträckning att man skall upprätta rutiner.  

 

 

 

Finns det upprättade samarbetsrutiner med 

andra aktörer i ert område/kommun gällande 

barn till psykiskt sjuka? 

 

I cirka 40 % av verksamheterna finns 

det upprättade rutiner med andra 

aktörer i området och ytterligare cirka 15 % är på gång (tabell 11). Det finns en samstämmighet i 

denna fråga mellan barnpiloter och chefer.  

De aktörer som man framförallt samarbetar med är socialtjänsten och barnpsykiatrin. 

Tabell 10  Skriftliga rutiner 

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

 antal     % 

ja 2 8,3 1     4,5 3  6,5 

ja delvis      4 16,7      4 18,2 8 17,4 

vi ska 2 8,3 6     27,3 8 17,4 

nej   16 66,7   11   50,0     27  58,7 

Total   24  100   22 100     46 100 

Tabell 11  Samarbetsrutiner med andra aktörer 

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

 antal     % 

ja 9 37,5 10   45,5 19 41,3 

nej    10 41,7     10 45,5 20 43,5 

på gång 5 20,8 2       9,1  7 15,2 

Total    24  100    22 100      46 100 
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Informeras patienterna på er arbetsplats om 

vuxenpsykiatrins barnperspektiv? 

 

Totalt anser att över hälften av 

respondenterna att det alltid eller oftast 

informeras om psykiatrins 

barnperspektiv (tabell 12).  

 

 

 

En viktig fråga i implementeringen av ett vårdprogram är om det ger några konkreta resultat. 

Denna undersökning kan inte ge något resultat från ett patientperspektiv, men barnpiloterna och 

cheferna ger bedömningar enligt följande frågor:  

 

 

Har antalet familjesamtal/insatser med fokus 

på barnens situation ökat de senaste 2 åren?  

 

Cirka 80 % av samtliga svar anser att 

antal familjesamtal har ökat. Detta 

bekräftas från både barnpiloter och 

cheferna (tabell 13). 

 

 

 

 

Om ja, tror Du i så fall att det har samband 

med vårdprogrammet? 

 

58 % av de som anser att familjesamtal 

och insatser har ökat, tycker att detta 

beror på vårdprogrammet. Cheferna 

anser detta i större utsträckning än 

barnpiloterna (tabell 14). 

Tabell 12 Information om barnperspektivet 

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

 antal     % 

Ja, alltid om det  

finns barn 
3 13,6 5  23,8  8 18,6 

Ja, oftast 9 40,9 6 28,6 15 34,9 

Ibland 9 40,9 5  23,8 14 32,5 

Sällan 1  4,5 5 23,8  6  14,0 

Aldrig 0     0     0 0  0    0 

Total   22  100   21 100 43 100 

Tabell 13             Ökade familjesamtal/insatser 

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

 antal     % 

Ja, ökar mycket 6 25,0 6  27,3 12 26,1 

Ja, till viss del    12 50,0    12  54,5 24 52,2 

Nej 6 25,0 4   18,2 10 21,7 

Total   24     100   22   100      46   100 

Tabell 14        Samband med vårdprogrammet 

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

antal     % 

Ja,  8 44,4 13   72,2 21 58,3 

Nej      3 16,7      2 11,1  5 13,9 

Vet ej 7 38,9  3    16,7 10 27,8 

Total    18     100    18   100       36   100 
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Om kompetensen behöver höjas 

 
En frågeställning som handlar om en framtida utveckling kring barnperspektivet, formulerades 

kring kompetensbehov.   

 

Anser Du att kompetensen kring barn till 

psykiskt sjuka behöver höjas?  

 

Totalt anser respondenterna att 

kompetensen behöver ökas, 

barnpiloterna anser i större utsträckning 

att detta behövs (tabell 15). 

 

Följdfrågan till denna frågeställning kunde svaras med flera alternativ. 

 

Om ja, vilken kompetensutveckling skulle i så fall behövas?     

 

Den kompetensutveckling som 

man anser behövs utvecklas mest i 

förhållande till övriga alternativ är 

”utbildning i att hålla barn och 

familjesamtal” och ”utbildning om 

barns utveckling”. Barnpiloterna 

och cheferna är överens om denna  

bild (tabell 16).  

 

Kompetensutveckling ”utbildning i att hålla barn/familjesamtal” är angivet med mycket hög 

frekvens både av barnpiloter (75 %) och chefer (68 %), och ”utbildning om barns utveckling” har 

angivets från 46 % av barnpiloterna och 41 % av cheferna.  

 

Av barnpiloterna är det nästan 30% som också har svarat med alternativet ”Annat”. Exempel på 

svar som angivits är; hur barn till psyksikt sjuka agerar; kunskap om riskfaktorer för minderåriga 

barn; hur barn påverkas om föräldern är psykiskt sjuk; utbildning i Beardslees 

Tabell 15       Höjande av barnkompetens  

Svarsalternativ 

 

 Barnpiloter 

 antal     % 

Chefer 

antal    % 

Totalt 

 antal     % 

Ja, mycket 12 50,0  6   27,3 18 39,1 

Ja, till viss del     12 50,0     15 68,2 27 58,7 

Nej, vi har kompetens       0  0       1    4,5  1 2,2 

Vet ej   0   0   0      0  0      0 

Total     24     100     22    100      46    100 

Tabell 16 Behov av kompetensutveckling       
                                                                                   

Svarsalternativ 
Barnpiloter 

Antal              % 
Chefer 

Antal             % 

Utbildning barns utveckling 11 45,8 9 40,9 

Barn / familjesamtal 18 75,0 15 68,2 

Barngrupper 2 8,3 2 9,1 

Föräldragrupp 5 20,8 6 27,3 

Annat 7 29,2 1 4,5 
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Familjeintervention; spädbarnsforskning och anknytning; Barnens dag 1 g/år för personalen; 

kompetensutveckling behövs hela tiden för att hålla intresset vid liv. 

 

Det huvudresultat som enkätundersökningen visar är att samtliga respondenter är överens om att 

vårdprogrammet är relevant och att det finns en god kännedom om vårdprogrammet inom 

verksamheten. Gruppen chefer ger en mer positiv bild i alla frågeområden utom i frågan om 

kompetenshöjning. Där anser gruppen barnpiloter att kompetensen behöver höjas om barn till 

psykiskt sjuka, i något större utsträckning än cheferna.    

 

 

 

DISKUSSION  

 
Huvudfrågeställningen i denna studie handlar om vårdprogrammet har implementerats i 

vuxenpsykiatrins verksamhet i Dalarna och därigenom gett positiva effekter för barnen till 

psykiskt sjuka föräldrar. Enkätundersökningen ger här sammanfattningsvis ett entydigt svar, 

implementeringen av programmet har ökat kunskap och förståelse för barns situation och det 

finns en god kännedom om själva programmet.  Denna rapport visar att det finns stöd för att alla 

viktiga komponenter i implementeringsprocessen är tillgodosedda och att vårdprogrammet är 

implementerat.  Om vårdprogrammet har gett positiva effekter för barnen, kan denna studie inte 

svara på men resultatet av enkäten anger att antal insatser och samtal med barn har ökat. 

 

Inom implementeringsforskningen talar man om komponenter för lyckad implementering 

(Guldbrandsson 2005). Den första komponenten är att det finns ett uttalat behov och att den 

metod som föreslås är den rätta. Denna studie påvisar genomgående att både barnpiloter och 

chefer anser att vårdprogrammet är relevant och att personalen har god kännedom och kunskap 

om ämnesområdet. Informationen tycks genomgående ha nått fram till personal, främst via 

arbetsplatsträffar men också t ex via olika studiedagar.    

 

Frågorna kring personalens förståelse och intresset för barnen, visar att cheferna i större 

utsträckning än barnpiloterna uppfattar att personalen har intresse och förståelse. Kanske har 

cheferna en mer idealiserad bild av sin personal, men det kan också förhålla sig så att cheferna 

inte alltid får kännedom om de svårigheter som kan uppstå i det vardagliga patientarbetet för att 

praktiskt kunna uppmärksamma barnens situation.  Inom både öppen och slutenvård är tempot 
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och intensiteten hög med fokus på akuta och snabba beslut. Ett utvecklingsarbete som att 

uppmärksamma barnens situation förutsätter ett forum för att tillsammans i arbetsgruppen prata 

om hur det ska gå till. Det är viktigt att påpeka att detta är barnpiloternas och chefernas attityder 

som undersöks, hur den övriga personalen uppfattar dessa frågor svarar inte denna studie på.  

 

Den andra viktiga komponenten för lyckad implementering är att beslutet om metoden är fattat 

på rätt nivå i organisationen. Inom Vuxenpsykiatrin Landstinget Dalarna har beslutet fattats på 

rätt nivå inom organisationen, den högsta möjliga och det är klart uttalat att barnpiloter ska finnas 

på alla enheter. Barnpilotsarbetet har nu också ”smittat” av sig till övriga hälso och sjukvården 

inom Dalarna via ett förslag att införa barnpiloter på alla enheter inom Landstinget. Detta har 

blivit möjligt då en engagerad politiker arbetat för att anställa en barnkonventions-samordnare 

vilket nu finns sedan ett par månader.  

 

Vilka faktorer som kan påverka följsamheten av ett vårdprogram är en viktig frågeställning vid 

utvärdering av programmet. Generellt anser man att vårdprogrammet går att följa, att det finns 

tillräckligt tydliga anvisningar om vilket arbete som skall utföras. Däremot framkommer att det 

finns olika hinder att arbeta med programmet, något som fyra av fem barnpiloter har angett. 

Cheferna har här en något annan bild, där bara hälften har angett hinder. De hinder som 

framförallt lyfts fram är kompetensbrist och personalbrist, inte ointresse hos personal eller 

chefer. Resultatet från denna frågeställning ger konkreta uppslag, dels att cheferna måste 

uppmärksamma dessa hinder och dels att definiera vilken kompetens och personalbrist som 

saknas. Det visar tydligt att cheferna behöver regelbundet följa upp och analysera 

vårdprogrammets intentioner och hur det praktiskt ska gå till. För att få cheferna att bli och 

känna sig mer delaktiga i barnpilotsarbetet är en idé, att i fortsättningen bjuda med cheferna på 

nätverksmötena!  

 

Den tredje komponenten för lyckad implementering är hur man planerar och ordnar det som 

behövs för att metoden ska förverkligas. I frågeställningen om vilka aktiviteter och effekter 

vårdprogrammet har genererat i verksamheten, finner man en spridning i svaren. Frågor om 

barnens situation har ökat men även här är cheferna mer optimistiska om att detta beror på 

vårdprogrammet. Kanske finns det här en viss problematik, att man är nöjd med att det finns ett 

övergripande vårdprogram och där slutar engagemanget! Glädjande är att över hälften av 

respondenterna uppger att det informeras om vuxenpsykiatrins barnperspektiv i varierande 

omfattning. Glädjande är också att trots att få svarat att det upprättats rutiner på arbetsplatsen så 
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har relativt många svarat att det upprättats rutiner med andra aktörer istället. De samarbetsrutiner 

som finns är uteslutande med socialtjänsten samt med barnpsykiatrin. Några exempel på rutiner 

är; nätverksmöten; anvisningar vid anmälan; gemensamma möten med IFO Exempel på rutiner 

som upprättats är; formulär för barnfrågor som sedan sammanfattas och förs in i patientens 

journal; journalföring diskuteras inför en anmälan när barn far illa; löpande diskussioner på 

behandlingskonferenser; lokalt handlingsprogram. 

 
 

En viktig och svår fråga handlar om vilka resultat som vårdprogrammet har genererat. Det finns 

en uppfattning att antalet samtal med barn har ökat och att det finns en koppling till 

vårdprogrammet, men flera är osäkra på den kopplingen. Som en följdfråga, undersöktes vilken 

kompetens som saknas. Här framkommer mycket tydligt att det saknas kompetens att hålla barn 

och familjesamtal. Ett mycket tydligt budskap, om vårdprogrammet skall ge förbättrat resultat, är 

att fler utbildningsinsatser behövs kring barn och familjesamtal. Till detta budskap är cheferna 

och barnpiloterna överens! 

 

Inom implementeringsforskningen talar man också om viktigheten av återkoppling och besök på 

arbetsplatserna för ett varaktigt resultat. I denna undersökning har inte någon nämnt att man 

saknat att ha haft möjlighet att få konsultera någon i barnfrågor. Det kan ju bero på att det inte 

heller initialt presenterats som ett erbjudande för barnpiloterna och övrig personal på 

arbetsplatserna. Kanske är detta något att tänka på inför framtiden för att få ett ännu mer 

varaktigt resultat. Som en barnpilot kommenterat, kompetensutveckling behövs hela tiden för att hålla 

intresset vid liv.  

I vårdprogrammet fastställs det ansvar som vuxenpsykiatrin har för barn till psykiskt sjuka, bl a 

framhålls att vuxenpsykiatrin har ett ansvar att informera barnen om förälderns sjukdom, att ta 

reda på barnens behov vid suicid samt att stötta föräldrarna i föräldrarollen. Det barnpiloterna nu 

önskar mer utbildningsinsatser i är just kring dessa områden att ha samtal med barn/familjer och 

om barns utveckling. Kanske kan en vidlyftig tolkning vara att detta visar på att vårdprogrammets 

intentioner fyller ett behov och att metoden som föreslås är den rätta. 

Denna undersökning har vissa brister, framförallt vilket undersökningsperspektiv som har 

använts. Det är chefernas och barnpiloternas perspektiv som nu står för resultatet, men mer 

intressant är nog hur barnen/föräldrarna samt övrig personal uppfattar denna verksamhet. Valet 

av enkätundersökning kan också diskuteras, där ett alternativ eller komplement skulle kunna vara 

intervjuer. Det saknas även en bra statistik över antal barn och familjesamtal, resultatet bygger nu 

enbart på chefernas och barnpiloternas uppfattningar. 
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