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När du fyller 18 år i Sverige förväntas du bli vuxen. Det är en utmanande period i livet då mycket
händer och förändras. För de som lider av någon form av psykisk ohälsa och är i behov av kontakt
med psykiatrin innebär denna period att man måste byta vård från Barn- och Ungdomspsykiatrin
(BUP) till Vuxenpsykiatrin. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur unga vuxna upplever
övergången från BUP till vuxenpsykiatrin i Sverige och vilka behov de har under den processen.
Fyra halvstrukturerade intervjuer hölls med fyra kvinnor mellan 20-26 år. Efter en konventionell

innehållsanalys av intervjuerna framträdde sex kategorier: Oro över att ersätta trygg relation,
Känslan av att börja om, Ansvarig för min egen vård, Att vara oförberedd, Fortsatt stöd under

övergång är viktigt för individen och Tvingats in i psykiatrins mall vilka tillsammans genererade
temat Att tvingas in i ovisshet. Övergången innebar främst att motvilligt lämna en trygg relation som

man etablerat med sin vårdkontakt för att hamna i en period av ovisshet och osäkerhet kring
framtiden. De uppgav att mer information var nödvändigt för att känna sig trygg med ny personal

och för att ha en möjlighet att kunna ta ställning till den vård som tillhandahålls individen. 
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1. INLEDNING
Övergången då unga människor med psykisk ohälsa går från barnpsykiatri till vuxenpsykiatri 
är ofta diskuterad men sällan studerad trots att det är en avgörande aspekt av kontinuiteten 
inom vården (Singh et al. 2010). Vid tiden för övergången fyller ungdomar 18 år och blir unga 
vuxna. Det är en utmanande period i livet och särskilt utmanande för personer med psykisk 
ohälsa som möter ytterligare utmaningar jämfört med sina jämnåriga (Davis & Vander Stoep, 
1997). Davis (2003) menar att unga vuxna med psykisk ohälsa kämpar för att möta samhällets 
förväntningar på vuxenskapet mer än andra unga vuxna och att detta speglar bristen på 
stödfunktionernas förmåga att hjälpa dem att gå in i vuxenlivet. Övergången mellan 
barnpsykiatrin och vuxenpsykiatrin som sker samtidigt som du förväntas bli vuxen, kan vara 
svår att hantera för unga vuxna (Davis, 2003) då det dessutom sker andra viktiga övergångar i 
livet (Singh et al. 2010).

Forskning om övergången och de unga vuxnas behov under denna process är väldigt 
begränsad i Sverige. Det finns ett flertal studier om ungdomars och unga vuxnas psykiska 
ohälsa där resultaten visar på en markant ökning i Sverige under de senaste åren (Åkerman & 
I. Ramberg, 2008. OECD, 2013. Socialstyrelsen, 2013. SOU, 2006). Socialstyrelsen (2013) 
menar att ökningen av psykisk ohälsa har gjort det svårare att etablera sig i samhället och att 
anpassa sig till vuxenlivet för ungdomar. De visar även på att upplevd psykisk ohälsa som ung 
kan vara ett varningstecken för att utveckla psykisk sjukdom i vuxenålder. Detta innebär att 
det är viktigt att förstå de unga vuxnas behov för att kunna etablera tidig kontakt och stöd. En 
ny undersökning om unga vuxnas och anhörigas förväntningar och erfarenheter av 
övergången från Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) till vuxenpsykiatrin i Sverige visade på 
att det finns en oro inför och under övergången att bli utelämnade och känna osäkerhet inför 
det nya. Något som kan göra att man hamnar i ett vårduppehåll. De tre unga vuxna och sex 
anhöriga som intervjuats uttryckte ett behov av större kontinuitet inom vuxenpsykiatrin i 
Sverige för att kunna att etablera nya tillitsfulla relationer eftersom dessa är viktiga men kan 
ta tid att utveckla (Lindgren, Söderberg och Skär, 2014). Övergången kan vara avgörande för 
unga vuxnas fortsatta välmående.

1.1. Syfte och frågeställningar
Övergången från BUP till vuxenpsykiatrin kommer under en avgörande period i livet för 
många unga människor. Med anledning av den begränsade kunskap som finns om denna 
process i Sverige och ökningen av psykisk ohälsa hos ungdomar, är syftet med denna uppsats 
att tillföra mer kunskap om unga vuxnas egna upplevelser av denna process genom att 
undersöka hur unga vuxna upplever övergången från BUP till vuxenpsykiatrin i Sverige. Med 
dessa frågeställningar ska fokus riktas mot de unga vuxnas egna upplevelser och behov vid 
övergången.

-Hur upplever unga vuxna övergången från barn- och/eller ungdomspsykiatrin till 
vuxenpsykiatrin i Sverige?
- Finns det särskilda behov vid övergången?
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1.2. Begreppsförklaring

1.2.1. Definition av transitions

I internationell litteratur använder man sig av begreppet transition för att dels beskriva tiden 
och processen då individer går från att vara ungdomar till att bli vuxna (Davis & Vander 
Stoep, 1997), dels för att beskriva processen att byta vårdinstitution (Singh, et al. 2010). I den 
här uppsatsen har begreppet transition översatts till övergångar och övergångsfas. 

1.2.2. Psykisk ohälsa och psykisk funktionshinder

Begreppet psykisk ohälsa kan skilja sig inom olika områden och kan ibland förväxlas med 
begreppet psykiskt funktionshinder. Under denna studie så vill vi förtydliga hur vi definierar 
psykisk ohälsa och psykisk funktionshinder.

Åkerman och Ramberg (2008) menar att psykiskt ohälsa innebär att individen inte kan skapa 
sammanhang, kontroll och mening i sitt vardagsliv, och inte heller hantera vardagliga problem 
eller kriser. Detta kan uttrycka sig genom nedstämdhet, oro, ångest, relationsproblem och 
trötthet, vilket kan medföra problem i vardagen och arbete.

När det handlar om ungdomar så kan psykisk ohälsa visa sig lite annorlunda. Ungdomars eller 
barns psykiska ohälsa kan innebära upplevelsen eller avsaknad på tillräckligt god egen 
förmåga att möta utmaningar i livet. Hos barn utgår psykisk ohälsa från barnets egna 
upplevelse av psykiskt hälsa, psykisk ohälsa eller mer fysiska symptom som huvudvärk, 
sömnproblem eller ont i magen (Nationell psykiatrisamordning, 2006).

Psykiskt funktionshinder innebär till skillnad från psykisk ohälsa att individen har stora 
besvär att utföra vissa aktiviteter på viktiga livsområden och att svårigheterna har varit eller 
kan vara varaktiga under en längre tid. Denna problematik måste vara beroende på en psykisk 
störning. Oftast innefattas inte barn upp till 16 års ålder under denna definition eftersom de 
livsområden som är i fokus kopplas ihop med vuxenlivet (Nationell psykiatrisamordning, 
2006)

Nationell psykiatrisamordning (2006) formulerar psykiskt funktionshinder som ett begrepp 
som;

...“hänvisar till de konsekvenser som en psykisk störning får för individen. Konsekvenserna 
kan uppstå till följd av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar hos individen, 
eller bestå av omgivningens utformning eller reaktioner” (Nationell psykiatrisamordning, 
2006, s.5-6).

Alltså så innebär Psykisk ohälsa en problematik som påverkar vardagslivet och försvårar 
hantering av problem eller kriser under en period. Psykisk funktionshinder är däremot 
beroende på en psykisk störning och hänvisar till större problematik som uppstår vid 
utförandet av vissa aktiviteter/sysslor under viktiga livsområden, som måste vara bestående 
under lång tid. 
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1.2.3. Internationella begrepp

Eftersom dessa begrepp inte har en specifik svensk motsvarighet, så kommer vi inte att ändra 
begreppen i texten när vi refererar till internationell litteratur.

Metal disorders (MD) är inte normala reaktioner på stressfyllda situationer. Center for 
Substance Abuse Treatment (2006) påpekar att endast när intensiva känslor, tankar och 
beteenden uppträder under en längre period och resulterar i funktionsnedsättning, är dessa 
ansedda att vara mental disorders.

Severe metal disorders (SMD) är relativt sällsynta, de flesta metal disorders är milda eller 
moderata oftast refererat som “common mental disorders” (CMD). Normalt är det ca ¾ av de 
som drabbas av mental disorders som har CMD (OECD, 2012).

Severe/Serious emotional disturbance (SED) är en störning som oftast används i sammanhang 
med barn och ungdomar upp till 18 år. SED definieras av Substance Abuse and Mental Health 
Administration (SAMHSA) som psykisk-, beteende- eller emotionellstörning som resulterar i 
funktionsnedsättning vilket väsentligt inskränker eller hindrar barnets roll eller function 
gällande familjen, skolan eller samhälleliga verksamheter (Center for Substance Abuse 
Treatment, 2006).

1.2.4. BUP

Vi kommer tala om BUP som förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin fastän det också 
finns andra benämningar i Sverige på barnmottagningar inom psykiatrin.

2. KUNSKAPSÖVERSIKT

2.1. Unga och psykisk ohälsa i Sverige
Många olika studier visar på att psykisk ohälsa bland unga vuxna ökar i Sverige (Åkerman & 
I. Ramberg, 2008. OECD,2013. Socialstyrelsen, 2013. SOU, 2006). Upp till 50% av psykisk 
sjukdom har sin början under barndomen och tonåren (OECD, 2012). Slutsatser att dra av 
detta är att psykisk hälsa och förmåga att hantera psykisk ohälsa grundläggs under barndomen 
och tonåren (OECD, 2013).

SOU (2006) visar på att det är allt mer vanligare att ungdomar är nedstämda, oroliga, har svårt 
att sova och har värkbesvär. Unga kvinnor uppger höga nivåer av upplevd ängslan, oro och 
ångest. De vanligaste orsakerna till psykiska besvär hos unga vuxna är oro, ångest, depression 
och missbruk (Socialstyrelsen, 2013). Självrapporteringar av unga om psykiska besvär är 
varningstecken för att i vuxen ålder utveckla psykisk sjukdom (ibid.). Ökningen av psykisk 
ohälsa bland unga vuxna bidrar till en ökad belastning inom psykiatrin och sjukvården (ibid.) 
i Sverige. Detta märks särskilt inom öppenvården där fler söker stöd för ångest- och 
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depressionsproblematik (Socialstyrelsen, 2013, OECD, 2013), men det har även blivit en 
markant ökning av unga vuxnas sjukhusinläggningar med depression och ångesttillstånd, 
(OECD, 2013).

Ökningen av psykisk ohälsa hos unga har gjort det svårare att etablera sig i samhället och att 
anpassa sig till vuxenlivet (Socialstyrelsen, 2013). Ett exempel på detta kan vara att unga 
vuxna med mental disorders som inte lyckas göra en lyckad övergång in på arbetsmarknaden, 
oftast slutar upp med aktivitet- eller sjukersättning, (OECD, 2012). I Sverige är det ett 
alarmerande antal av unga vuxna under 25 år som får aktivitets-/sjukersättning på grund av 
psykisk ohälsa, med väldigt lite eller ingen arbetslivserfarenhet. Under de senaste 10 åren har 
unga vuxna under 25 år som ansöker om aktivitetsersättning ökat årligen med 25 %, (OECD, 
2013). Unga representerar den snabbast växande åldersgruppen som gör anspråk på 
aktivitetsersättning/sjukersättning. OECD (2013) menar att detta är en oroväckande 
utveckling eftersom denna typ av ersättning oftast är livslång och sannolikheten att återgå till 
arbetsmarknaden är liten

2.2. En utmanande fas i livet
Tonåringar och unga vuxna går igenom en utvecklingsfas som kan vara olika länge och börja 
vid olika tidpunkter (McClure, 2000). Det är en övergångsfas mellan att vara ungdom och 
vuxen (Davis & Vander Stoep, 1997). I den perioden ökar självmedvetenheten, psykiskt och 
fysiskt, och identiteten formas i relation till sociala roller, kultur, media, vänner, sexualitet etc. 
(McClure, 2000). Många tonåringar och unga vuxna upplever nedstämdhet, ångest och 
självförsummande beteende i den perioden men majoriteten visar inte på emotional disorder 
(ibid.). Att vara ung vuxen är en utmanande period i livet för de flesta och särskilt utmanande 
för personer som utvecklar psykisk ohälsa som möter ytterligare utmaningar än sina 
jämnåriga (Davis & Vander Stoep, 1997).

I den utmanande perioden utvecklas man exempelvis biologisk, psykologisk och socialt 
(McClure, 2000). Studier har visat att de unga vuxna som upplever psykiska svårigheter är 
försenade i de psykosociala utvecklingsområdena (Davis & Vander Stoep, 1997). För 
individen får det konsekvenser som bristande förmåga till abstraktion, planering och social 
mogenhet (Davis, 2003). Generellt är gruppen unga vuxna med en historia av serious 
emotional disturbance (SED) lägre utbildade, högre grad av arbetslöshet och med begränsat 
socialt stöd (Davis & Vander Stoep, 1997). Detta i relation till att en norsk studie visar att det 
som ger störst tillfredställelse vid ca 30 års ålder är att leva i tvåsamhet och att ha studerat 
eller arbetat på högnivå (Birkeland, Leversen, Torsheim & Wold, 2014). Åkerman och 
Ramberg (2008) menar att vissa psykiska problem som unga drabbas av beror på att samhället 
inte är anpassad till de ungas behov, vilket kan tas i uttryck genom att många livsavgörande 
val måste tas innan man skapat sig en vuxen identitet.

2.3. Familjens roll och förändring
En del i att vara tonåring och ung vuxen är social utveckling där den unga får en ökad 
förmåga att skapa meningsfulla relationer med andra människor samtidigt som 
familjerelationerna ofta förändras. Det är en tid då man går igenom en process av frigörelse 
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från sina föräldrar samtidigt som man fortfarande är beroende av deras stöd och guidning 
(McClure, 2000). Den förändrade familjedynamiken utgör en utmaning för både familjer och 
vården när de ska stötta den unga (Davis, 2003). Det är en tid då idealiserade relationer kan 
skapas gentemot partner eller vänner och föräldrarnas stöd avvisas (McClure, 2000). Och det 
är en tid där den unga med psykisk ohälsa går från barnpsykiatri till vuxenpsykiatri. För 
människor med långvarig kontakt med barnsjukvården är en ömsesidig viktig relation 
närvarande och behöver avslutas på ett lämpligt sätt som en del i övergångsprocessen (Reiss, 
Gibson, Leslie & Walker, 2005). Familjen fungerar ofta som en fast punkt under en tid då 
mycket förändras (Davis, 2003). Många ungdomar som är i kontakt med myndigheter och 
psykiatrin kommer dock från familjer som har minskad förmåga att kunna tillgodose det 
behovet på grund av exempelvis ekonomiska förhållanden, att familjen varit separerad från 
varandra för vård eller skydd för barn från föräldrar (Davis, 2003). Vissa unga vuxna föredrar 
dessutom själva att inte ha deras föräldrar inblandade i vården när de gått över till 
vuxenpsykiatrin (Singh et al. 2010). Vården måste vara beredd på de typiska beteenden under 
utvecklingsfasen som ungdomar befinner sig i, så som social omogenhet, auktoritetstrots och 
experimenterande som annars föräldrar möter (Davis, 2003).

2.4. Övergångar
Davis (2003) menar att målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa kämpar för att möta 
samhällets förväntningar på vuxna människor mer än andra unga vuxna och att detta speglar 
bristen på stödfunktionernas förmåga att hjälpa dem att gå in i vuxenlivet. Samtidigt som 
denna grupp unga vuxna ska gå över till vuxenlivet passerar de 18 års gränsen, blir myndiga 
och ska gå över till vuxenpsykiatrin. Övergångar från ungdomsvård till vuxenvård sker ofta 
abrupt i de unga vuxnas liv trots att deras behov inte alltid kan mötas upp i vuxenvården 
(Osgood, Foster & Courtney, 2010). Unga vuxna passar inte in på sjukvård som fokuserar på 
barn eller vuxna eftersom de befinner sig i en identitetsskapande process (Davis, 2003). De 
behöver en balans mellan guidning och möjligheten att definiera sig själv (ibid.). Unga vuxna 
I USA har upplevt att balansen mellan att få vara självständig och samtidigt få stöd, inte finns 
inom psykiatrin, utan upplevelsen är att man antingen blir behandlad som ett barn eller så 
förväntas man att klara allting själv (ibid.). Ålderskriterier exkluderar ungdomar från vård 
som skulle gynna dem (Osgood, Foster och Courtney, 2010). I och med processen att bli 
vuxen upplever människor olika sorters övergångar så som flytt, bli gravid eller ta emot stöd 
från flera olika organisationer/myndigheter i samhället. Detta i samband med övergången från 
barnpsykiatri till vuxenpsykiatri liksom övergångar mellan avdelningar och personal inom 
vuxenpsykiatrin, skapar en komplex och oroväckande effekt hos individen (Singh et al. 2010). 
Övergångar är inte endast förändringar utan handlar också om den inre självdefinitionen som 
personer gör för att integrera förändringarna i sig själv (Bridges, 2004). Där systemet behöver 
vara som mest stadigt skapar psykiatrin en diskontinuitet inom sjukvården genom en 
uppdelning av barn- och vuxenvård. Alla dessa övergångar unga vuxna går igenom måste 
uppmärksammas av psykiatrin för att kunna se individens behov (Singh et al. 2010).

Övergången från barnpsykiatri till vuxenpsykiatri är ofta diskuterad men sällan studerat trots 
att det är en avgörande aspekt av kontinuitet inom vården (Singh et al. 2010). Inte bara 
ålderskriteriet påverkar övergången utan kontinuitet av vårdens behörighetskriterier över barn 
och vuxeninstitutioner saknas då många med exempelvis emotional disorders exkluderas i 
USA (Davis, 2003) och individer med en historia av allvarlig psykisk sjukdom, som 
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medicineras eller har blivit intagna, är mer troliga att göra en övergång från barn till vuxen i 
England, än de med nervsystemets sjukdomar, emotionella / neurotiska sjukdomar och 
personlighetsstörning (Singh et al. 2010).

Singh et al. (2010) definierade en optimal transition som: lämplig planering av övergången, 
god informationsöverföring mellan respektive vårdteam, samarbete mellan vårdteam och 
kontiuitet av vård efter övergången. Enligt den definitionen fann Singh i sin undersökning att 
mindre än 5% av de som gått igenom övergången av informanterna i England upplevde en 
optimal transition. De som övergått till vuxenvården upplevde att deras psykiska hälsa hade 
förbättrats sedan övergången men tillskrev inte nödvändigtvis detta till övergången utan till 
andra sorters faktorer (Singh et al. 2010). Eftersom övergångar kan förutspås borde det finnas 
en tillräcklig planering och förberedelse-period inför övergången (Singh et al. 2010). Problem 
som dyker upp i undersökningar handlar också om finansiering till bra överlappande 
verksamheter och brister på samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri 
(Osgood, Foster & Courtney, 2010). Davis (2003) menar att i de fall människor avböjer till 
hjälp efter övergången från barnpsykiatri kan det handla om att det inte finns lämpligt stöd.

2.5. Särskilda behov
I en amerikansk studie av Delman och Jones (2002) påtalar ungdomar kritiska behov som är 
viktigast för dem i övergången mellan barn- till vuxenvård. Forskarna kategoriserar in dessa i 
fyra huvudområden: Överlevnad, Utveckling, Relationer/Social och Hälsa. Ungdomarna 
menar att de i dessa områden måste få stöd att träna sig. Åkerman och Ramberg (2008) menar 
att individers hälsa kan uttydas utifrån hälsofrämjande faktorer eller så kallade skyddsfaktorer.

“Hälsofrämjande faktorer används för att beskriva vad som främjar hälsan medan 
skyddsfaktorer beskriver vad som skyddar mot risken att utveckla psykisk ohälsa” (Åkerman 
& Ramberg, 2008, s. 7)

Hälsofrämjande faktorer uppges som bland annat god kommunikativ förmåga, känslan av 
personligt värde, emotionell förmåga, förmåga att värdera och hantera problem men även 
fysiska faktorer som god sömn, motion och gott arbete. Detta går igen i Delman och Jones 
(2002) studie som visar på att ungdomar i övergången till vuxenlivet behöver just träning i att 
klara av olika faktorer inom vuxenlivet så som till exempel träning i ekonomi, 
arbetssökande/arbete, språklig kommunikationsträning och hjälp med relationer, 
missbruksbehandling, med mera. Deltagarna visade även på vikten att fokus i övergången 
måste ligga på att fungera i samhället, istället för att reducera symptom och att ungdomar får 
möta personal som lyssnar och tar dem på allvar.

Åkerman och Rambergs (2008) studie framhäver också att det finns särskilda faktorer som 
ungdomar menar påverkar deras psykiska hälsa. Faktorer så som: Vänner som går att lita på 
och föräldrar som stöttar, graden av arbetsbelastning i skolan, stress inför framtiden, utsatthet 
för kränkande behandling, bristande respekt, relationsproblem, alkohol och droger. Här 
menade ungdomar också att hjälp från vuxna var viktigt när de mår dåligt, att bli bemött med 
respekt och att vuxna lyssnar till ungdomen.
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Davis (2003) menar att den psykosociala utvecklingen av vuxenskap inte går i linje med 
institutionernas åldersgräns för vuxenskap. Institutionerna brister i att möta de behov unga 
vuxna med psykisk ohälsa kan ha. Den institutionella övergången från barnpsykiatri till 
vuxenpsykiatrin måste komma i linje med den psykosociala utvecklande övergången för att 
kunna möta unga vuxnas behov. Det finns inte nog kunskap om unga vuxnas behov och 
utveckling hos professionella för att kunna möta individens behov (Osgood, Foster & 
Courtney 2010, Davis, 2003). Nya insatser bör utformas utifrån de unga själva och deras 
åsikter och tankar (Davis 2003).

2.6. Övergången i Sverige
Många individer som lider av psykiska besvär söker hjälp (Socialstyrelsen, 2013). I Sverige är
primärvården, till exempel hälsocentraler, ofta den första kontakten med vården för personer 
med psykisk ohälsa. När det gäller barn och ungdomar är elevhälsan och barnmottagningar 
viktiga första kontakter. Vanligast är det att lindrigare former av depressioner och 
ångestsjukdomar behandlas enbart inom primärvården. När primärvårdens insatser eller 
kompetens inte räcker till behandlas psykisk ohälsa vid specialistmottagningar. Patienten 
behandlas inom specialiserad öppenvård utan att läggas in. Behov av slutenvård uppstår om 
tillstånden inte kan klaras av inom den specialiserade öppenvården. Det kan till exempelvis 
finnas en risk att personen ska begå ett självmordsförsök. Då läggs patienten in på sjukhus för 
vård och behandling (Socialstyrelsen, 2013).

Förordning (2010:349) om vårdgaranti förtydligar vad vårdgarantin innebär inom Hälso- och 
sjukvårdslag (1982:763). Vårdgarantin innebär att varje enskild individ som söker vård i 
Sverige har rätt till vård och det inom en rimlig tid. Inom specialiserad vård som psykiatrin 
faller inom så ska varje individ som ansöker om besök eller behandling få detta inom 90 
dagar. Detta gäller även under övergången mellan olika specialiserade enheter i Sverige.

Barn- och ungdomspsykiatrin är specialistmottagningar som inriktar sig på barn och unga 
under 18 år. Från det att man fyller 18 år går individen generellt i Sverige över till 
vuxenpsykiatrin. På vissa håll i landet finns verksamheter för unga vuxna mellan 18 och 24-
25 år (Socialstyrelsen, 2013). I Umeå finns ett exempel på en sådan mottagning. 
Psykiatrimottagningen Unga Vuxna riktar sig mot unga mellan 18-25 år som är i behov av 
psykiatrisk specialistvård i form av olika breda och individualiserade hjälpinsatser (vll.se, 
datum 2014-03-12). Även i Stockholm finns det mottagningar för unga vuxna mellan 18-23 
som är i behov av specialpsykiatrisk bedömning, utredning och behandling. I Stockholm finns 
det även specificerade mottagningar för enskilda affektiva sjukdomar så som en mottagning 
för personer med ADHD eller för personer som är bipolära 
(www.norrastockholmspsykiatri.se, datum 2014-03-12). SOU (2006) refererar till 
Socialstyrelsens rapport där behovet av ålders- övergripande verksamheter lyftes upp och att 
ungdomsmottagningar för åldersgruppen 16−25 år har utvecklats på många platser i landet. 
Det har också utvecklats mer flexibla system som är specialistinriktade på till exempel 
anorexivård som följer individen från tonåren och in i vuxenvärlden. Det finns dock 
fortfarande problem vid övergången mellan barn- och vuxenverksamheter (SOU 2006).
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Det finns inte mycket forskning i Sverige kring övergången för unga vuxna från BUP till 
vuxenpsykiatri eller eventuella Unga Vuxna-mottagningar, men nyligt kom en studie av 
Lindgren, Söderberg och Skär (2014) om unga vuxnas och anhörigas förväntningar och 
erfarenheter av övergången från BUP till vuxenpsykiatrin. Studien visar att unga vuxna är 
tvungna att lämna en trygg och tillitsfull relation till professionella vid övergången för att gå 
över till att försöka etablera nya relationer. Trots försök av att förhandla med systemet om att 
vara kvar på BUP blir individer nekade att vara kvar och den unga känner sig tvingad till 
övergång. Problemet de unga i studien upplevde var att det kan ta tid att etablera tillitsfulla 
relationer och det finns ett behov av mer kontinuitet i vuxenpsykiatrin för att uppnå tilliten till 
att professionella har kompetensen att möta dem och våga öppna sig för dem om sina 
problem. Vuxenpsykiatrin innebär mer eget ansvar för den unga, mindre direkt inblandning av 
anhöriga och kan innebära mindre regelbundenhet av vården. Kraven på att klara sig själv 
ökar, individen måste ta egna beslut om sin vård och om den ska fortsätta. För den unga är det 
en kamp mellan önskan att klara sig själv och rädslan kring att ta eget ansvar. I fall där det 
finns brist på stöd av anhöriga kan övergången till vuxenpsykiatrin bli ett hinder för den unga 
att slutföra vården, då man förväntas ta mycket eget ansvar, som man kanske inte är mogen 
för. Unga vuxna och anhörigas största oro är att känna sig utelämnade och uppleva en brist på 
vetskap och osäkerhet om framtiden vilket skapar psykiskt lidande och risken att hamna i en 
vårdsvacka. 

3. METOD 
Pålitlighet i en kvalitativ studie innebär att säkerställa för en fullständig och tillgänglig 
redogörelse av forskningsprocessen för att läsaren ska kunna bedöma detta (Bryman, 2011). 
Därför kommer vi under följande avsnitt att beskriva hur vi gick tillväga för att samla in och 
bearbeta vårt material inför denna uppsats. Avsnittet inleds med en redogörelse för valet av 
metoder. 

3.1. Val av Metod 
Vi valde att använda oss av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, eftersom det är en metod 
som ger möjlighet att få tillträde till människors upplevelser och erfarenheter (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Eftersom vi ville få kunskap om unga vuxnas upplevelser av övergången 
mellan BUP och vuxenpsykiatrin använde vi oss därför av fyra halvstrukturerade intervjuer, 
ett tillfälle per deltagare. Att intervjuerna var halvstrukturerade gav oss en möjlighet att vara 
flexibla då en sådan intervju följer en intervjuguide med teman som ska beröras men utan ett 
strikt frågeformulär (Bryman, 2011). Vi kunde hålla en enhetlighet och fokus på ämnet 
samtidigt som deltagarna fick möjlighet att kunna beskriva och berätta om sina upplevelser 
utan direkt styrning. I analysen av intervjuerna använde vi konventionell innehållsanalys 
vilket är lämpligt när den tidigare forskningen inom området är begränsat och ny kunskap vill 
hämtas förutsättningslöst direkt från deltagarna utan förutbestämda kategorier och teorier 
(Hsieh & Shannon, 2005). Det är en metod som appliceras väl på materialet som kommit ur 
intervjuerna då vi främst använt oss av öppna frågeställningar (ibid.). Syftet med denna studie 
är inte generera nya teorier eller på ett fenomenologiskt vis beskriva den levda erfarenheten 
av övergången för unga vuxna vilket analysmetoden heller inte lämpar sig för (ibid.). Vi 
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använde konventionell innehållsanalys för att redogöra för hur dessa fyra deltagare upplevde 
övergången och vilka behov de gav uttryck för.

3.2. Urval
För att hitta deltagare som skulle kunna svara på våra frågeställningar använde vi ett 
målinriktat urval för att försöka skapa överensstämmelse mellan deltagare och syfte (Bryman, 
2011). Vi inriktade oss på personer som har varit i kontakt med både barn- och 
ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin för att få kunskap om övergången. Vi sökte deltagare 
mellan åldrarna 18-25, eftersom vid 18 års ålder har en eventuell övergång påbörjats och den 
högre gränsen 25 år sattes för att övergången inte skulle vara allt för länge sedan.

Eftersom kontakt med psykiatrin kan vara känsligt och att detta är dolda “egenskaper” och 
“information” som målgruppen besitter kan deltagare vara svåra att finna och kontakta. Vi 
använde oss därför från början av annonsering där deltagare kunde anmäla sig själva till 
studien. Detta innebar att alla som passade in i målgruppen hade möjlighet att delta och att 
integriteten inte kränktes genom ett utpekande. Ett självurval, som då har tillämpats, är oftast 
olämpligt eftersom det inte går att veta hur representativa deltagarna är och att det inte går att 
mäta varför andra avstått från att delta (Perlinski, 2009). På grund av svårigheten att få tag i 
målgruppen på kort tid och att vi inte strävar efter att generalisera resultat har vi trots detta 
använt självurval.

Vi började med att ta kontakt med intresseföreningar för att nå ut på olika sätt med vår 
annons/informationsbrev till eventuella medlemmar som passade in på målgruppen. Vi fick 
blandade svar av dessa då en del förmedlade vidare vår annons och andra menade att 
föreningen har få medlemmar i detta åldersspann. Vissa föreningar svarade inte alls på mail 
(det enda kontaktmedlet som då uppgetts). Trots hjälpen av vissa föreningar som varit positivt 
inställda och satt upp annonser på lokalerna och två besök som vi gjorde på föreningslokaler 
ledde detta endast till två deltagare. Senare valde en person att inte delta i studien på grund av 
personliga skäl. Tillsammans med denna urvalsmetod använde vi oss också av ett 
bekvämlighetsurval som betyder att vi använt oss av de individer som funnits tillgängliga för 
oss på något sätt och som passat in på kriterierna (Bryman, 2011). För att skydda deltagarnas 
identitet så väljer vi att inte redovisa urvalet närmare för att värna om deltagarnas anonymitet, 
som är av yttersta vikt gällande konfidentialitetskravet, se avsnittet för Etik.

De fyra deltagarna är kvinnor mellan 20 och 26 år från norra Norrland. Att en deltagare är 26 
år ansåg vi inte avvika tillräckligt mycket från det avsedda urvalet för att vara avgörande för 
resultatet. Deltagarna delar inte någon särskild diagnos eller psykisk problematik. Majoriteten 
hade en nuvarande sysselsättning och alla hade en nuvarande kontakt med psykiatrin. Att 
urvalet består av fyra personer innebär fyra olika erfarenheter och övergångar. De delar inte 
erfarenheten av en konsekvent löpande kontakt med BUP för att sedan direkt gå över till 
vuxenpsykiatrin eftersom det var svårt att hitta individer med en sådan specifik kontakt. Vissa 
vi talade med som kunde passa in i urvalet ansåg inte själva att de haft en övergång på grund 
av att mycket annat i livet kunde komma i vägen för behovet av kontinuerlig vård och de ville 
därmed inte delta. Andra vi talat med hade haft kontakt med BUP men inte med vuxen 
eftersom de inte ansetts behöva fortsatt vård. De som deltagit i studien delar dock erfarenheter 
av att ha haft kontakt med både barnpsykiatrin och vuxenpsykiatrin, erfarenheter av 
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övergångar inom psykiatrin och inträde i vuxenpsykiatrin från tidigare vård. Hade urvalet 
varit större hade kanske fler liknande erfarenheter framträtt och vi fått en mer enhetlig 
målgrupp och därmed lättare kunnat se enbart på den löpande övergången mellan BUP och 
vuxenpsykiatrin. Vi har härmed försökt ge en tät beskrivning om de särskilda förhållanden 
och kontext som omger urvalet vilket krävs för att kunna ge läsaren kunskap om hur 
överförbart resultatet är till andra miljöer (Bryman, 2011).

3.3. Insamling av data
Intervjuguiden utformades kring tre teman som var BUP, Övergången och Vuxenpsykiatrin, 
för att fånga in ett tidsförlopp i deltagarnas kontakt med psykiatrin och få fram känslor och 
tankar kring hur övergången upplevdes. I efterhand märktes att intervjuguiden kunde ha 
utformats med större fokus på övergången för att få ut ännu mer av den erfarenheten och 
mindre av skillnader mellan BUP och vuxenpsykiatrin. Med detta sagt födde dock 
intervjuerna relevant material för syftet av studien och en bredare förståelse för deltagarnas 
upplevelse av både övergången, kontexten de befunnit sig i och vården under längre tid. 

Tillsammans med deltagarna kom vi överens om tidpunkt för intervjun och deltagarna fick 
själva bestämma plats. Två av intervjuerna gjordes med oss båda studenter där främst en av 
oss var ledande för samtalet och vid de övriga två var det bara den andra av oss studenter 
närvarande. Att bara en närvarade vid två av intervjuerna var främst ett etiskt beslut för att 
minska maktobalans och känslan av att vara studerad som kan finnas vid intervjusituationer 
(Kvale & Brinkmann, 2009) och som vi bedömde kunde förstärkas med två intervjuare vid 
dessa tillfällen. En nackdel med att vi är två olika personer som lett intervjun är att 
insamlandet av datamaterial haft olika förutsättningar som kan ha påverkat datat vilket är 
svårt att undvika men intervjuguiden har då funnits för att skapa en struktur och riktning för 
innehållet av intervjun (Bryman, 2011).

3.4. Litteratursökning
Referenslitteratur som använts i denna studie har tagits fram genom databaser så som 
SocIndex, DIVA, Google scholar, böcker och härlett artiklar ur annan litteratur. Genom att 
läsa igenom artiklar och litteratur och sedan återge genom att sammanfatta och gå igenom de 
väsentliga delarna för vårt syfte och frågeställningar har vi tagit ut relevant material.

Sökord: mental health, unga vuxna, youth, transition/övergång, psykisk funktionsnedsättning, 
psykisk ohälsa, adulthood, adolescence, identitet, expectations, institution. 

3.5. Analys
Konventionell innehållsanalys genomförs genom att datamaterialet genomläses, 
meningsbärande enheter identifieras och kodas (Hsieh & Shannon 2005). Koderna sätts där 
efter samman i kategorier där koderna relaterar till varandra på något sätt och formar en 
innebörd som är relevant för syftet. Ett tema kan därefter formuleras som svarar mot syftet 
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med studien. Nedan presenteras hur vi förhållit oss till denna analysmetod och hur vi gått 
tillväga.

Vi transkriberade två intervjuer vardera och transkriberade de intervjuer där vi varit ledande 
som intervjuare. Detta var dels på grund av tekniska praktiska skäl och framförallt att vi 
bedömde det som en fördel att kunna tolka texten utifrån de intryck från intervjun vi hade 
vilket också sätter igång och underlättar analysprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Nackdelen är dock att det enbart blir en persons tolkning av samtalet som transkriberas. För 
att stärka tillförlitligheten skickades transkriberingarna ut till de intervjupersonerna som ville 
(två personer) för att få synpunkter om hur vi tolkat samtalet och deras verklighet, så kallad 
respondentvalidering (Bryman, 2011). Att läsa transkribering kan väcka förargelse hos 
intervjupersonen när den ser sitt tal i skrift (Kvale & Brinkmann, 2009) och vi påtalade därför 
att talspråk ser ovant ut i skrift och att i citat som redovisas kommer språket innehålla 
fullständiga meningar och ord. Ingen hade någon kritik mot transkriberingarna.

Tillsammans läste vi igenom de transkriberade texterna och plockade ut meningsbärande 
enheter som därefter gavs en kod utifrån dess betydelse. Dessa koder grupperades utifrån hur 
de relaterade till varandra vilket skapade kategorier och underkategorier. Fragmentisering av 
materialet är en risk med konventionell innehållsanalys, att koder bryter upp texter och 
förlorar kontextens betydelse (Bryman, 2011). Eftersom vi hade ett litet urval är det viktigt att 
varje deltagare känner igen sig i resultatet och därför skapade vi koder som var datanära för 
att undvika att materialet fragmentiserades (ibid.), att vi inte tappade kontexten och 
betydelsen för det unika som varje deltagare förmedlade. Under kategoriseringsprocessen 
förhöll vi oss därmed också kritiskt till koderna och gick ibland tillbaka till texterna för att 
påminna oss om vad koden representerade samt om den svarade mot frågeställningar och 
syfte. Kategorierna som utformades ledde sedan till ett tema utifrån deras underliggande 
mening, den röda tråden (se bilaga 3 för kodningsmodell).

3.6. Arbetsprocess
Arbetsfördelningen mellan oss har varit jämt genom att vi tagit ansvar för alla delar och under 
arbetets gång tagit gemensamma beslut. Eftersom vi har haft fyra intervjuer ledde och 
ansvarade Alexandra för hälften av intervjuerna och Hannah ansvarade och genomförde andra 
hälften. Därefter transkriberade vi två intervjuer var. Analysarbetet genomfördes tillsammans 
och litteratursökning och läsning fördelades lika, vilket ledde till att båda var lika involverade 
i sammanställningen av arbetet. Genom ett delat författarskap har hela arbetet diskuterats och 
analyserats flera gånger för att få ett bredare perspektiv och under arbetsprocessen och i 
slutresultatet. Under skrivprocessen har båda varit delaktiga av författandet av alla delar i 
arbetet. Detta har varit en fördel eftersom vi anser att vi fått en djup och bred förståelse och 
kunskap för processen. Hannah tar särskilt ansvar för Resultatkaptitlet och den svenska 
litteraturen i kunskapsöversikten. Alexandra tar särskilt ansvar för Metodkapitlet och den 
internationella litteraturen i kunskapsöversikten. Övriga kapitel och avsnitt i uppsatsen har vi 
delat ansvar för.
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4. ETIK
Här redovisas hur vi förhållit oss till de forskningsetiska principer som krävs för att uppnå
forskningsetisk validitet, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Bryman, 2011) (Kalman & Lövgren, 2012). Vidare redovisas också de etiska 
överväganden vi tagit ställning till innan och under studien.

4.1. Informations- och samtyckeskravet
Kalman och Lövgren (2012) menar att informationskravet är grunden för samtyckeskravet, 
där informationen om deltagande och forskning, så som information om syfte, metoder, risker, 
frivillighet med mera, är av stor vikt för att deltagaren ska förstå vad den samtycker till. 
Kombinerat så värnar dessa två krav om deltagarnas integritet och självbestämmanderätt.

I vår studie har samtliga deltagare har blivit informerade både vid första kontakten med oss 
och vid intervjutillfället om syftet med undersökningen och vad deras deltagande innebär. De 
har fått informationen att deras deltagande bygger på deras eget samtycke och att de därmed 
har rätt att avbryta när de vill. Eftersom vi bedömde att vissa frågor kunde leda in deltagaren 
på känsliga samtalsämnen var det extra viktigt för oss att betona att det var frivilligt att svara 
på varje fråga och att personen fick avbryta utan att vi skulle ifrågasatta det. Vi har också 
informerat om vem som tar del av forskningsmaterialet och hur resultaten kommer att 
analyseras och redovisas och att deltagare redovisas anonymt genom att ta bort namn, orter 
och speciella sätt att yttra sig på. Vi har inhämtat samtycke från samtliga deltagare både vid 
första kontakten med individen och vid intervjutillfället. Vi inhämtade även samtycke 
gällande ljudupptagning av intervju vid första kontakten med individen och vid 
intervjutillfället fick individerna ännu en gång frågan om de godkände det.

4.2. Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet innebär noggrannhet om hantering av data och tillförsäkran om att 
obehöriga inte kan få tillgång till uppgifter, material och att deltagare inte kan identifieras i 
samband med publikation (Kalman & Lövgren, 2012). Detta har vi uppnått genom att 
personuppgifter, ljudfiler och transkriberingstexter har enbart hanterats av oss två studenter. 
På grund av att vi inte har kontor eller kassaskåp har det inte varit möjligt att låsa in dessa 
utan de har förvarats i respektive hem i privata väskor. Ljudfiler som spelats in på telefon har 
raderats när de överförts till dator och transkriberats. Dator och telefon kräver lösenord för 
tillgång. Personuppgifter har utelämnats i transkribering men var svårt att undvika i ljudfiler 
då individer ibland sa sitt eget namn i berättelser. För att skydda deltagarnas identitet 
ytterligare valde vi att inte specificera redovisningen av bekvämlighetsurvalet gällande 
deltagare av studien. Konfidentialitet blir extra viktigt när intervjupersoner kan befinna sig i 
en beroendeställning, som till exempel till psykiatrin, och skulle bli drabbad om det kom ut att 
den talat negativt om det som studeras (Kalman & Lövgren, 2012). 
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4.3. Nyttjandekravet
Enligt Kalman och Lövgren (2012) får forskningsmaterialet endast användas för 
forskningsändamål. Nyttjandekravet uppnås genom att personuppgifter, ljudfiler och 
transkriberade texter enbart kommer att användas till denna kandidatuppsats.

4.4. Övriga etiska överväganden
I undersökningen insåg vi tidigt att syfte och frågeställningar kan leda till känsliga frågor och 
utlämnade av känslig information för deltagarna. I kvalitativa intervjuer kan också 
oförutsedda känsliga personuppgifter komma på tal och forskningsprocessen kräver därför en 
ständig reflektion kring etik (Kalman & Lövgren, 2012). Inför intervjuerna hade vi noga 
övervägt vilka bakgrundsfrågor som var relevanta för syftet, exempelvis uteslöt vi frågor om 
diagnos och direkta frågor om varför de hade kontakt med psykiatrin då vi ville undvika att 
deltagarna upplevde att vi gjorde intrång på deras privatliv. Vissa frågor kunde ändå upplevas 
som känsliga eller leda in på känsliga områden, till exempel att återuppleva svåra minnen av 
en jobbig tid.Vi bedömde att det var svårt att veta hur de olika personerna skulle uppfatta 
olika frågor och försökte låta frågorna i intervjun vara öppna frågor för att ge personen 
utrymmet att själv bestämma vad den ville berätta och hur mycket. Vi har försökt att vara 
lyhörda för känsliga ämnen och när det är dags att byta riktning på samtalet. I vissa fall då 
deltagaren känt sig tveksam inför att delta skickade vi intervjuguiden i förväg så att personen 
kunde ta ställning till sitt deltagande.

Efter första intervjun frågade vi deltagaren om hur det hade känts och om det var något 
särskilt kring frågorna personen reagerade på. Då kom det fram att det kändes konstigt för 
personen att vi talade om psykiatrin som en institution men för personen har det ofta handlat 
om kontakt med en eller flera personer som på något vis kommit att stå personen nära. Den 
insikten tog vi med oss i de andra intervjuerna samt insikten att detta kunde skapa en 
ambivalens hos deltagarna då det innebar att de främst talade kring personer de på något vis 
stått nära under en tid och att det kunde handla om både bra och dåliga upplevelser. Det blev 
viktigt för oss att bekräfta att vi uppfattade både bra och sämre upplevelser av kontakten 
överlag.

De deltagare som ville fick ta del av transkriberingen när den var klar för att kunna känna 
efter om vi hade uppfattat samtalet rätt och om det kändes bra. Det blev extra viktigt för oss 
då en deltagare ville genomföra intervjun trots att hon inte tagit sin medicin den dagen och 
senare i intervju sa personen att det skulle vara svårt att minnas vad hon sagt till oss. 
Deltagaren fick transkriberingen och tyckte det stämde och kändes bra. 

5. RESULTAT
I det här avsnittet presenteras resultatet av studien i form av sex kategorier, 16 
underkategorier och det tema kategorierna genererade. Kategorierna presenteras och beskrivs 
var för sig för att ge en inblick i deras innehåll och betydelse för temat. Underkategorier är 
markerade i löptext med kursiverad text. Citat presenteras tillsammans med kategorier för att 
ge en bättre förståelse och inblick i deltagarens upplevelse. Eftersom alla deltagare är kvinnor 
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mellan 20- 26 år har vi utelämnat detta vid citaten då vi bedömt att det inte tillför något vidare 
för förståelsen utan skulle snarare bara riskerar konfidentialiteten. Istället har vi markerat citat 
med IP (intervjuperson) 1, 2, 3 och 4 för att visa på att det är olika personer som citeras. Först 
presenteras ett diagram av dessa kategorier, underkategorier och tema.

Diagram:  Detta diagram visar sambanden mellan underkategorier och kategorier som sedan resulterar till ett tema.

5.1. Oro över att ersätta trygg relation 
- lämna trygg relation, låga förväntningar på ny kontakt

Deltagarna uttryckte en oro de kände under sin övergång utifrån att de lämnade trygga 
relationer som etablerats med personal de varit i kontakt med från psykiatrin och andra 
vårdenheter och övergick till nya kontakter där låga förväntningar inför nya kontakten med 
personal från vuxenpsykiatrin skapades. Deltagarna gav uttryck för detta genom att beskriva 
hur jobbigt det kändes att tvingas lämna en trygg relation och byta bort en bra kontakt eller att 
det inte var möjligt att få tillbaka sin kontakt man haft tidigare genom BUP. De beskrev också 
vilka känslor som uppstod i relation till att lämna en trygg relation så som känslan att ryckas 
upp ur relationen, känslor av panik vid separationen eller en känsla av att bli lämnad. 
Deltagarna beskriver hur låga förväntningar om ny kontakt på vuxenpsykiatrin kunde skapas i 
relation till att tvingas lämna den förra kontakten. Detta var ofta upplevelser innan eller 
utifrån första mötet. En deltagare beskrev att denne var avvaktande inför den nya kontakten 
eller att man var positivt överraskad. Negativa upplevelser vid första kontakten beskrevs 
exempelvis som att ny kontakt var fruktansvärd, att man var arg för att man fått en manlig 
kontakt eller kände sig ställd av ny kontakt.

“Jag minns att det var lite jobbigt eftersom man då redan hade en relation som jag tyckte var 
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bra och att då få en ny person där jag till en början var ganska skeptisk eftersom kontakterna 
hade ganska olika syn på saker...” (IP 1) 

5.2. Känslan av att börja om
- annorlunda stöd, jobbigt att ändra fokus, nya perspektiv

Tre underkategorier formade denna kategori som beskriver hur övergången kan leda till 
känslan av att börja om igen. Deltagarna beskrev hur de upplevde att vuxenpsykiatrin gav ett 
annorlunda stöd och att det fanns skillnader mellan tidigare stöd och vuxenpsykiatrin. 
Deltagarna beskrev det som att de fick besked som skilde sig åt eller att kontakterna hade 
olika syn på saker. Direkt negativa erfarenheter av det som blev annorlunda beskrevs av en 
deltagare som att stödet försvinner på vuxenpsykiatrin och en annan att denne upplevde en 
förändring genom att gå från en engagerad till en oengagerad kontakt.

“De jobbar helt annorlunda... när du är på BUP så har du ett stöd, när du hamnar på Vuxen 
så försvinner det...det blir bara väldigt stelt på något sätt.” (IP 4)

Skillnaderna kunde leda till att det var jobbigt att ändra fokus vilket beskrevs som ovant, en 
tung känsla av att börja om och skapade osäkerhet kring vad man skulle tro på. Övergången 
till vuxenpsykiatrin kunde också leda till ett nytt perspektiv. Där en deltagare beskrev det som 
att det är bra med nytt perspektiv och att man fått olika behov bemötta.

“...man har ju haft olika behov tänker jag varje gång man har varit dit. Jag tänker att när jag 
gick hos BUP då behövde jag mer KBT-grejen för att kunna hantera saker, medan när jag 
gick över till vuxenpsykiatrin så behövde jag annat stöd...” (IP 1)

5.3. Ansvarig för min egen vård 
- min förtjänst, mitt fel

Deltagarna uttryckte att resultat av vården och övergången låg i samband med deras egen 
prestation och handling. Vissa beskrev det som deras förtjänst att vården anpassats utifrån 
deras behov. Att vården anpassades utifrån deltagarnas egen förmåga att till exempel förmedla 
behov eller kräva något.

“Jag pushade ju på ganska mycket eftersom jag fick veta en tid innan att hon skulle sluta, så 
jag sa "Men vad ska hända med mig nu då, du kan ju inte bara lämna mig här, kan inte jag 
också få flytta över till psykiatrin (vuxenpsykiatrin) då?." (IP 2)

I andra änden finns deltagarnas tendenser att prata om “mitt fel” att inte behoven blev bemötta 
under övergången och vården. Till exempel genom att vara dålig på att säga till och förmedla 
sina behov, be om hjälp från andra eller referera till sig själv som knepig patient som är svår 
att behandla och därmed på olika sätt tagit på sig ansvaret över kvaliteten på vården de getts.
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“..fast jag tror att jag var ganska dålig på att säga det också, att jag tyckte att det var lite 
jobbigt att det blev så.” (IP 1)

5.4. Att vara oförberedd 
- okännedom, förvirring, bristande information, information förbereder

Denna kategori var väldigt kodtät och ämnet förekom i alla intervjuer. Kategorin beskriver 
hur information, kunskap och bristen av denna kan påverka övergången. Det var ibland svårt 
för deltagarna att ge ett svar utifrån deras kunskapsbas hur psykiatrin arbetade under 
övergången utan de bar på en okännedom kring detta. Frågetecken kring olika skeenden av 
övergången dök upp så som kommentarer som visade ovisshet över hur det går till, hur 
övergången brukar ske, vad man kan förvänta sig eller vem man skulle vända sig till. En 
deltagare menade att bristen på information skapar missförstånd. Det skapade också 
förvirring med känslor av oklarhet och känslor av att man aldrig hängde med. Förvirringen 
kom också ur att uppleva till exempel en oviss väntan, oro för framtiden och rädsla att inte få 
den medicin som man behöver.

“...man var väl mest förvirrad, alltså man hängde aldrig med överhuvudtaget utan det ringde 
folk, man skulle träffa personer, vissa papper var inte framme och andra saker fanns inte, det 
var bara världens röra alltihop. Det var väldigt snurrigt…” (IP 4)

Deltagarna beskriver hur de upplevde en bristande information i och med detta. De fick inte 
den information de hade behövt om hur övergången går till och vad de kan förvänta sig när de 
kommer till vuxenpsykiatrin. Det tog sig i uttryck genom att de till exempel inte fick nog 
information om de nya kontakterna, sina rättigheter och saknade förklaringar kring beslut 
eller förändringar. De upplevde en avsaknad av information och en dålig återkoppling.

“För mig så känns det som en röd tråd genom hela vården, även uppe inom vuxenpsykiatrin 
så tror jag att de är viktigt att patienter förstår vad och varför saker och ting sker. Varför 
beslut tas och utifrån vilka grunder dessa tas och jag tänker ju äldre patienter blir inom 
psykiatrin desto mer information kan man faktiskt ge...att ge information skapar en 
delaktighet och ett inflytande…” (IP 3)

De som hade fått viss information om till exempel att det skulle bli en viss väntan eller att 
deltagaren med säkerhet skulle få ny kontakt beskrev att detta underlättade, att information 
förbereder. En deltagare uttryckte en önskan om att det hade varit bra att få en kort 
information innan övergången.

5.5. Fortsatt stöd under övergång är viktigt för individen 
- dåligt med uppehåll, automatisk övergång, anpassat individuellt stöd hjälper, yttre stöd
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Denna kategori visar på att stöd från både psykiatri och stöd från övrig omgivning har varit 
betydande vid övergången för alla deltagare. Även problematiken när stöd inte ges beskrevs 
av deltagare.

Vid övergången beskrev flera av deltagarna att de upplevt ett uppehåll av stöd vilket oftast 
beskrevs som problematiskt. Flera uttryckte att det är bra att övergången inte tar tid eller att 
det är dåligt med uppehåll. En deltagare blev förvånad då övergången gått ovanligt fort, något 
deltagaren inte förväntat sig. En deltagare beskrev det som att långsamma övergångar gör att 
man slutar bry sig (ip 4).

“Sen tycker jag att de ska ha lite mer kontakt med varandra och att övergången behöver gå 
lite fortare än vad den faktiskt gör, eftersom det tar evigheter vilket gör att man slutar bry sig 
efter ett tag…” (IP 4)

En automatisk övergång underlättade uppehållet och deltagarna. Detta kunde underlätta 
genom att inte behöva ansvara själv för att övergången skulle ske eller att man inte behövde 
boka första mötena själv, utan att det flöt på. Också ett anpassat individuellt stöd hjälper vid 
övergångar. Deltagare beskrev stöd som anpassats efter deras individuella behov och situation 
som underlättat. En deltagare berättade om när hon fick behålla sin kontakt fastän hon flyttat 
till annan ort eftersom hon inte ville övergå till en ny kontakt och en annan deltagare berättade 
om att hon hade mailkontakt med sin kontakt under uppehållet vid övergången till 
vuxenpsykiatrin. Deltagarna menar även att det är bra med flexibelt stöd, viktigt med 
individuellt bemötande och att anpassa stödet efter individen.

“Och jag hade kontakt och mailade henne, men jag tror inte vi hade någon direkt 
samtalsterapi-liknande, men jag var inte helt ensam som jag har varit nu. Det är skönt, eller 
det var skönt i alla fall.” (IP 2)

Deltagarna beskriver också hur yttre stöd från olika personer och instanser i deras omgivning 
under övergången hade betydelse. Stödet kunde bestå av föräldrar och kärleksrelationer som 
motiverade deltagarna att fortsätta med kontakten eller stöd från fristående föreningar och 
kommunala kontakter som var viktiga för att orka hävda sina behov till psykiatrin.

“Jag vet att socialtjänsten har varit på psykiatrin att dom ska göra utredningar gällande mitt 
mående och sådant, men det är ju sådant som jag upplever att psykiatrin inte gör. Jag vet att 
dom har legat på jätte mycket sen övergången, de har haft krismöten och liknande saker… “ 
(IP 4)

5.6. Tvingats in i psykiatrins mall
Deltagare beskrev att övergången blev tvingad eftersom att man fallit inom psykiatrins ramar 
och att psykiatrin upplevdes ha samma mall på alla människor. En deltagare menade 
exempelvis att det var jobbigt att byta bara på grund av ålder.

“..jag fyllde år och så sedan var jag tvungen att byta.” (IP 1)
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“...att de här räknas till vuxenpsykiatrin nu, att jag fallit inom dom ramarna.” (IP 3)

5.7. Upplevelsen av att tvingas in i ovisshet
Under analysprocessen har en röd tråd växt fram tillsammans med kategorierna och deras 
innehåll. Det har visat på att övergången är något deltagarna upplevt som att tvingas in i 
ovisshet. Det är en situation där de inte har ett eget val, de kan inte ta ställning till om de vill 
fortsätta med den kontakt de har eller inte utan är tvingade att byta på grund av åldersmallen. 
Bristen på information begränsar också deras förmåga till ställningstagande inför den 
kommande kontakten och vården och de lägger ansvar på sig själv kring hur kommer att bli. 
De hamnar i en period av osäkerhet och ovisshet om hur framtiden kommer te sig, vad de kan 
förvänta sig och vem de kommer skapa en relation med. 

6. SLUTSATS OCH DISKUSSION
I denna studie har vi presenterat resultat från fyra unga kvinnors upplevelse och erfarenheter 
av övergångar inom psykiatrin, framför allt övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin 
till vuxenpsykiatrin. Varje individ hade sin egen unika övergång men dessa övergångar hade 
gemensamma nämnare som presenterats i denna studie som kategorierna Oro över att ersätta 
trygg relation, Känslan av att börja om, Ansvarig för min egen vård, Att vara oförberedd, 
Fortsatt stöd under övergång är viktigt för individen och Tvingats in i psykiatrins mall. De 
gemensamma nämnarna resulterade i ett övergripande tema som visade på en upplevelsen av 
att tvingas in i ovisshet vid övergången. I följande avsnitt diskuteras våra resultat och slutsater 
i relation till litteratur och egna reflektioner. 

Övergången från den ena verksamheten till den andra var för deltagarna i studien något 
oundvikligt som kom när de fallit inom psykiatrins vuxenkategori och vården inte längre var 
barn- och ungdomspsykiatrins ansvar. Majoriteten av deltagarna uttryckte att de upplevde att 
deras övergång därmed villkorades av psykiatrins system och inte deras behov. Davis (2003) 
menar att psykiatrins ålderskriterier förutsätter att dessa under övergången överensstämmer 
med individens psykosociala utveckling, men så är inte alltid fallet i verkligheten. Hon menar 
att det är viktigare att se individens personliga utveckling och anpassa övergången efter 
dennes behov. Att psykiatrin behöver anpassa stödet utifrån de unga vuxnas behov är något 
som även deltagare i denna studie menade var viktigt för övergången. De kände sig inte 
förberedda och negativa känslor som att ryckas upp, bli lämnad och vara tvingad, uppstod 
under övergången.

6.1. Informationen och ansvar
Att övergången villkorades av en viss ålder istället för att anpassas utifrån deltagarnas egna 
behov skulle kunna relateras till att deltagarna inte upplevde att de var beredda att ses som 
vuxna individer redo att bära ansvaret, som vård inom vuxenpsykiatrin innebär. Lindgren, 
Söderberg och Skär (2014) menar att gå över till vuxenpsykiatrin kan medföra en rädsla för 
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ansvarstagandet samtidigt som man som ung vuxen kämpar mellan viljan att klara sig själv 
och behöva stöd. I denna studie beskrevs en sådan rädsla som en oro och ovisshet inför 
framtiden. Deltagarna i denna studie berättade alla och under flertal tillfällen hur information 
från psykiatrin var en viktig del i att känna sig trygg och positiv inför kontakt med psykiatrin 
och övergångar. Bristande information genererade ökade känslor av oro, förvirring och en 
ständig känsla av att vara oförberedd inför händelser och förändringar inom vården. Flera av 
deltagarna hade även viss okunskap om deras egna rättigheter, psykiatrins skyldigheter, 
rutiner och regler. Vad de kunde förvänta sig och vad som förväntades av dem. Denna brist av 
information ledde även till att deltagarna inte kunde ta ställning till det nya de skulle erbjudas. 
Samtidigt som de förväntades vara vuxna och fatta egna beslut om sin vård, gavs deltagarna 
en begränsad möjlighet att själva göra dessa ställningstaganden och påverka vården. Detta blir 
problematiskt då det ställs mot att deltagarna uttryckte att de individuella anpassningarna av 
vården har varit viktiga för att vård och övergång ska fungera bra. Även internationell 
forskning menar att vården bör anpassas utifrån de ungas behov och åsikter om vården, 
(Davis 2003). Unga patienter måste ges tillräcklig information för att kunna ta ställning till 
vården och på så vis skulle vården också få en uppfattning om behov och känslor hos 
patienter. 

Denna studie visade också på att deltagarna delvis tillskrev sig själv ansvaret för vårdens och 
övergångens kvalitet. Det handlade bland annat om att deltagare klandrade sig själv för att 
inte ha förmedlat till psykiatrin och omgivning att det var jobbigt att byta vård och kontakt 
eller att det var tack vare att deltagare själv drev på att hon fick gå över och att det gick 
snabbt. Även att en deltagare upplevde sig själv som en besvärlig patient som var svår att ge 
behandling, som därför inte kunde ges en vård hon behövde. Trots att ansvaret och 
självständigheten ökar när man är över 18 år och man förväntas vara mer aktiv och mogen är 
det inte individens ansvar, inte heller anhörigas, att se till att vården och i detta fall 
övergången har god kvalitet. Unga vuxna med psykisk ohälsa ska inte behöva känna att det är 
upp till en själv att se till att vården flyter på, att man får den vård man har rätt till och att 
behov kan bli bemötta. Det ger en bild av en passiv psykiatri som kräver att unga vuxna 
väsnas för att de ska anpassa sig. Det borde inte vara upp till dessa patienter, inte heller 
kännas så, om god vård ges utan det måste vara psykiatrins ansvar, att kunna bemöta, vara 
lyhörd på unga vuxnas behov och förutse hur övergången kan påverka dem och deras 
välmående. Psykiatrin måste vara aktiv och ta ansvar för att kunna tillgodose god information 
och vård för den unga i denna period av övergång som den kan ta ställning till och känna en 
trygghet att inte bli bortglömd eller förbisedd. 

6.2. Stora förändringar kräver anpassad vård
Samtidigt som övergången sker händer mycket annat i unga vuxnas liv som innebär 
förändringar och ökat eget ansvar. Det är en utmanade fas i livet och Davis och Vander Stoep 
(1997) menar att personer som utvecklat psykisk ohälsa möter ännu större utmaningar. Alla 
dessa övergångar i denna fas av livet kan i kombination skapa en komplex och oroväckande 
effekt hos individen, (Singh et al., 2010). Deltagarna i denna studie har berättat om olika slags 
exempel på övergångar som handlar om att flytta från en stad till en annan, byta 
kärleksrelationer, byta skola eller om övergångar inom psykiatrin, så som från BUP till vuxen 
eller från en mottagning till en annan. Trots att alla övergångar inte upplevts som något 
negativt har det hänt mycket under denna period för våra deltagare. Övergångar inom vården 
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har sett väldigt olika ut och möjligheten till vård villkoras av individens livssituation. För 
dessa unga vuxna har det dels varit en utmaning, som för de flesta unga vuxna, att hitta 
studier, relationer och arbete som passar, men utöver det har utmaningen handlat om att 
hantera vardagen då psykiatrin i Sverige inte hunnit med i de förändringar unga vuxna måste 
anpassa sig till i samhället. När psykiatrin inte hinner med skapas ett uppehåll i vården och 
denna diskontinuitet kan innebära svårigheter för unga vuxna eftersom de inte får stöd och 
vård för att hantera vardagen (Sing et al., 2010). En av deltagarna i denna studie upplevde ett 
långt uppehåll under övergången och beskrev hur övergången ledde från ett stöd till en 
upplevelse om att stödet försvinner i kontakt med vuxenpsykiatrin, detta resulterar i att hon 
undviker kontakt med psykiatrin. Att individer avböjer och undviker hjälp fastän de har ett 
behov eftersom de upplever att det inte finns lämpligt stöd, vittnar om vårdens oförmåga att 
möta behoven (Davis, 2003). När vården istället har anpassats efter individens behov, snarare 
än tvärtom, har psykiatrin varit ett stort stöd och funnits där för att underlätta livet. Det har 
handlat om att få behålla kontakt trots boende på annan ort eller kunnat få möjlighet till 
mailkontakt under övergången. Den anpassade vården efter individen har varit en viktig del i 
övergångsprocessen hos deltagarna och har underlättat övergången under en utmanande 
period i livet.

Att stödet behöver anpassas efter individen och dess behov har varit genomgående i denna 
studie. Eftersom att vara ung vuxen innebär många förändringar för individen så behöver 
denne stöd och kontinuerlig vård för att känna sig trygg och inte överlämnad. Detta innebär 
att uppehåll inom psykiatrisk vård även en kortare tid kan ge stora obehagskänslor och minska 
förtroendet för fortsatt vård. Genom enkla möjligheter till kontakt och vetskap om kommande 
vård så upplevdes övergången inte med lika mycket obehag. Att få tillgång till kontakt under 
övergången, även om behandlingen har ett uppbehåll, kan minska känslor av övergivenhet och 
att bli lämnad och möjligtvis vidhåller förtroendet för fortsatt psykiatrisk vård. Numera finns 
det dessutom nya sätt att underlätta kontakten och kunna tillföra en viss kontinuitet även då 
möteskontakten upphört. Som en deltagare beskrev det fick hon behålla mailkontakt vilket 
underlättat. Att använda sig av teknik som sms, mail och chatt kan förhindra att individer 
känner sig lämnade och ensamma under uppehåll och väntetider. Unga vuxna idag är oftast 
förtrogna med dessa kommunikationsmedel och om psykiatrins professionella använde sig av 
detta under övergångar skulle de unga vuxna ha någonstans tryggt och lättillgängligt att vända 
sig, skriva av sig eller fråga något. Vid en förväntad övergång skulle möjligheten till 
mailkontakt eller annat kommunikationsmedel kunna erbjudas eller att det fanns krav på 
uppföljning under uppehållet, att den gamla kontakten har ett ansvar att kolla upp hur 
individen har det fram till ny kontakt med vuxenpsykiatrin etablerats. Att använda sig av 
kommunikationsteknik skulle vara ett sätt att närma sig ungdomar och deras sätt att 
kommunicera och det skulle minska ensamheten de gånger psykiatrins byråkrati skapar 
uppehåll i vården.

6.3. Ett utökat stöd
Davis (2003) menar att unga vuxna inte passar in i sjukvård som fokuserar på barn eller vuxna 
eftersom de befinner sig i en identitetsskapande process. Unga vuxnas behov i kontakten med 
psykiatrin innebär att få träning i att fungera i samhället och träning av psykosociala aspekter 
för vardagslivet, så som träning i ekonomi, arbetssökande, språklig kommunikationsträning 
och hjälp med relationer (Delman & Jones, 2002) (Davis, 2003). Många landsting i Sverige 
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har försökt att anpassa sig till unga vuxnas behov genom att skapa åldersspecialiserade 
psykiatriska vårdenheter som ska kunna bemöta unga vuxna utifrån deras ålder och 
individuella behov. Även om vissa deltagare uttryckte ett behov av till exempel att “få ordning 
på livet” och hjälp att hävda sin rätt mot myndigheter var det inget man förväntade sig av 
psykiatrin. En person hade under en tid en ytterligare kontakt på psykiatrin som hjälpte till 
med sådana frågor, vilket beskrevs som en ovärderlig hjälp. Hon menade att “för att vara sjuk 
måste man vara frisk”, som en beskrivning av hur hon upplevde den svenska byråkratin. En 
annan deltagare beskrev att på BUP hade hon fått bra träning att hantera vardagliga saker, så 
som att fungera i skolan, vilket hade förändrats när hon övergick till vuxenpsykiatrin som 
fokuserade mer på roten till den psykiska problematiken. De flesta såg dock hjälpen från 
psykiatrin som något isolerat till den psykiska ohälsan och förväntade sig inte att psykiatrin 
skulle hjälpa dem med frågor som handlade om exempelvis privatliv och överlevnad i 
samhället. Deltagarna i den här studien förlitade sig istället på stöd från socialtjänsten, 
föreningar eller nära relationer. Eftersom internationell forskning kommer från länder där det 
inte finns ett lika utbyggt välfärdssystem ger dessa studier uttryck för ett saknat socialt stöd, 
men som kanske i större utsträckning finns i Sverige. Men att det stödet finns i Sverige 
bygger på att någon fångar upp den unge vuxne som stöttar denne i det nya vuxenlivet, men 
hur ett sådant ansvar fördelas är inte självklart. I fallet då deltagaren i vår studie fått en sådan 
hjälp från psykiatrin hade det varit en stor hjälp som förbättrat hennes hälsa och underlättat 
hennes liv. Då psykiatrin möter dessa unga vuxna som är i behov av hjälp att hantera 
vardagsliv och samhällsliv är det viktigt att de uppmärksammar detta och förmedlar vidare till 
de stödfunktioner som finns att tillgå för personen. Att någon “håller koll” och “fångar upp 
en”, beskrev deltagare som skönt, speciellt då föräldrar blivit frånkopplade både från 
psykiatrin och privatliv och där kontakten på psykiatrin fått större betydelse.

6.4. Oro över nya relationer
Då tiden för övergången är en tid i livet där unga frigör sig från sina föräldrar och deras stöd 
avvisas alltmer blir andra relationer allt viktigare (McClure, 2000). I Sverige blir den unga 
myndig och föräldrarna har inte längre rätt att vara inblandade i vården som ges. Det yttre 
stödet som föräldrar och anhöriga kan ge en ung vuxen i dess kontakt med psykiatrin är 
begränsat till vilka möjligheter den unge har att involvera dem i vården och hur mycket den 
vill dela med sig av detta till närstående. Deltagarna i denna studie menade att familj 
självklart är ett yttre stöd på sitt sätt, som motiverar och stöttar, men att de inte alltid är ett 
självklart stöd i de frågor som har med psykiatrin att göra. Liksom i studien av Singh et al. 
(2010) föredrar unga vuxna att inte alltid ha deras föräldrar inblandade i vården. Kontakten 
med psykiatrin har för deltagarna i den här studien inneburit enskilda relationer som skapats 
till den kontakt de tilldelats. Relationen de har till sin kontakt på psykiatrin blir väldigt viktig 
för att få hjälp och stöd. Detta innebär också att deltagarna vid övergången upplevde 
uppbrottet med dessa viktiga kontakter som tvingat och problematiskt utifrån den trygga 
relation som de skapat och inte ville lämna. Detta går igen i den svenska studien av Lindgren, 
Söderberg och Skär (2014) som visade på att problematiken som unga vuxna och deras 
anhöriga upplevde vid övergången innebar att de var tvungna att lämna en trygg relation och 
att det tog tid att etablera nya relationer. De menade även på att det fanns ett behov av 
kontinuitet inom vuxenpsykiatrin för att få en tillit till de professionellas kompetens, för att 
våga öppna sig för dem om sina problem. De flesta i vår studie hade lyckats etablera goda nya 
relationer inom vuxenpsykiatrin och kunde se det som positivt att få nya perspektiv från andra 
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människor. Men den initiala oron och obehagskänslorna över att tvingas lämna den första 
trygga relationen och bli lämnad åt ovissheten, skapade från början låga förväntningar på den 
nya kontakten på vuxenpsykiatrin. Deltagarna hade velat ha kvar sin första kontakt alternativt 
förberetts mer på den nya. Alla deltagare berättade om hur de inte gav någon information om 
den nya kontakten när de övergick från en kontakt till nästa, vilket ledde till förvirring och 
känslor av obehag eftersom mycket nytt hände på en och samma gång. Kontakterna kunde 
exempelvis ha helt olika arbetssätt, tycka olika eller upplevas ha ett olämpligt bemötande. 
Reiss, Gibson, Leslie och Walker (2005) poängterar vikten av att denna typ av nära vårdande 
relationer avslutas på ett lämpligt sätt under övergångsprocessen, något som deltagarna i 
denna studie också menade på. Både genom att berätta om tillfällen där kontakten avslutades 
abrupt och upplevdes svåra och när deltagare upplevde en lättare övergång, genom att 
kontakter exempelvis kommunicerade med varandra och individen. 

Singh et al. (2010) menar att övergången kan förutspås på grund av ålderskriteriet vilket 
betyder att det borde finnas en tillräcklig planerings- och förberedelseperiod att uppfylla dessa 
underlättande faktorer. Då ålderskriteriet även finns i Sverige kan samma sägas om svenska 
psykiatrin. Om unga vuxna fick en förberedelseperiod inför övergången, med möjlighet att 
redan innan övergången etablera relationer med professionella kopplade till vuxenpsykiatrin 
och avsluta de relationer som byggts upp inom barn- och ungdomspsykiatrin, kanske 
övergången inte skulle skapa så många negativa känslor och förvirring. Detta skulle gett dessa 
unga vuxna möjlighet att fråga och få tillgång till information om hur vuxenpsykiatrin arbetar 
och minska den oro inför övergången och den nya kontakten. Även om övergången skulle 
bestå av ett längre uppehåll på grund av vårdgarantin (rätt till vård inom 3 månader), så vet 
den unga vuxna att denne ska få övergå till vuxenpsykiatrin och vilken kontakt som kommer 
att ges. Även en flexibilitet gällande övergången kan genom förberedelseperioden uppnås, där 
den unge vuxne själv kan övergå till vuxenpsykiatrin när denne känner sig redo att byta till 
den nya relationen som etablerats. Detta förutsätter dock ett kontinuerligt och närmare 
samarbete mellan dessa vårdenheter, men skulle kunna främja att individen har en känsla av 
att övergången villkoras utifrån individens behov och inte utav “psykiatrins mall”. Detta 
menar även Singh et. al (2010), att genom god planering inför övergång, samarbete mellan 
olika vårdteam och en fortsatt kontinuitet efter övergången, kan övergången underlättas.

6.5. Slutdiskussion
Ökning av psykisk ohälsa hos unga vuxna i Sverige gör det allt svårare för dem att etablera 
sig i samhället. Att inte må bra och kunna etablera sig i samhället kan bidra till en långvarig 
kontakt med vård och stödinrättningar av stat och kommun. Att underlätta övergången mellan 
barn och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin kan förbättra chanserna för god vidare vård 
och hälsa som är av betydelse för unga vuxna för att kunna delta i samhället. Det är av 
betydelse att få hjälp att ta sig vidare och gå in i vuxenlivet med framgångar, inte motgångar 
och osäkert. Vår studie har visat att övergången upplevdes som något som är tvingande av 
psykiatrins regelverk och inte baserat på individens behov av att gå över till annan vård. 
Övergången innebar främst att motvilligt lämna en trygg relation som man etablerat med sin 
vårdkontakt för att hamna i en period av ovisshet och osäkerhet kring framtiden. När man som 
professionell etablerar en kontakt med en ungdom och skapar en nära relation är det viktigt att 
vara medveten om att för ungdomen kan det vara smärtsamt och obehagligt. För ungdomen 
kan det bli personligt och framkalla känslor som att ryckas upp eller bli lämnad vilket rimmar 
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illa med psykiatrisk vård eller annan omsorg. Hur man avslutar relationen och förbereder 
ungdomen på förändringen blir väldigt viktigt. Det fanns behov av tydligare information och 
förklaringar till hur övergången går till, vad som kan förväntas av individen och vad den kan 
förvänta sig av vuxenpsykiatrin och den nya kontakten. Detta för att minska oro, förvirring 
och obehag. Stöd kring unga vuxna med psykisk ohälsa är viktigt i deras väg in i vuxenlivet, 
som inte endast innebär övergång inom pyskiatrin. Det är viktigt att förstå ungas upplevelser 
av övergångar i en period med många förändringar och krav för att kunna ge tillräckligt stöd 
inom psykiatrisk vård, men även andra verksamheter som erbjuder stöd till unga vuxna med 
psykisk ohälsa.

Det finns väldigt lite forskning i Sverige angående unga vuxnas övergång från BUP till 
vuxenpsykiatrin, dock finns det mycket forskning att tillgå som visar på en markant ökning av 
psykisk ohälsa bland unga vuxna som kan leda till långtidssjukskrivningar och hindrar dem 
som drabbas att integreras in i samhället. Vi skulle därför rekommendera mer omfattande 
studier med fler deltagare med löpande kontakt med psykiatrin som kan återge unga vuxnas 
upplevelse och behov under övergången. Man kan också fråga sig vad övergången innebär 
och hur stor betydelse den har för dem? De som deltagit i den här studien har haft en fortsatt 
kontakt med vuxenpsykiatrin och alla utom en har fått bra erfarenheter av deras kontakt med 
vuxenpsykiatrin efter övergången trots det obehag de upplevde då den skedde. Under 
urvalsprocessen träffade vi dock unga vuxna som inte haft fortsatt kontakt med 
vuxenpsykiatrin på grund av dåliga erfarenheter av psykiatrin eller inte ansetts behöva mer 
vård trots att de kanske velat. Dessa individer kan bära på potentiell viktig information 
angående upplevelser och behov i relation till psykiatrin under under tiden man är ung vuxen 
och en eventuell övergång skulle ha skett. Det finns också ett behov av mer generell forskning 
kring vad unga vuxna behöver för stöd i det svenska samhället och vems ansvar det är att 
tillgodose dessa behov.

Med detta som bakgrund är ungdomars psykiska hälsa och de behov de har i mötet med 
psykiatrin och andra verksamheter högst aktuellt för socialt arbete. Unga vuxna med psykisk 
ohälsa är en växande grupp i svenska samhället, vilket innebär att det är betydelsefullt att 
inneha kunskap om frågor som är aktuella för unga vuxna med psykisk ohälsa, men även 
förstå att varje ung vuxen har individuella behov i kontakt med professionella 
stödinrättningar, för att underlätta och hjälpa unga vuxna till en välfungerande vardag. Detta 
gör att unga vuxnas behov och upplevelser i kontakt med psykiatrin bör inkluderas i det 
sociala arbetets verksamhetsfält.
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INFORMATIONSBREV Bilaga 1

Hur var det att gå över från barnpsykiatrin till vuxenpsykiatrin?

Vi är två socionomstudenter som skriver en kandidatuppsats. Uppsatsen är en del i ett större 
forskningsprojekt vid Umeå Universitet som undersöker vilka behov som unga vuxna har i 
övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin (efter 18 år). Din 
medverkan kan vara viktig för att utveckla kunskap om hur psykiatrin kan bli ännu bättre för 
unga vuxna.

Till vår uppsats söker vi dig som är mellan 18-25 år gammal och som varit i kontakt med 
barn- och ungdomspsykiatrin och sedan haft kontakt med  vuxenpsykiatrin. Det vi vill ta del 
av är hur Du har upplevt övergången mellan dessa.

Om du väljer att delta kommer du att bli intervjuad vid ett tillfälle inom den närmsta 
månaden. Då kommer du att få berätta om de erfarenheter du haft i övergången mellan 
insatserna från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin, men även lite om de olika 
behov som du tycker vård- och stöd ska ta hänsyn till.

Att du deltar bygger på ditt samtycke. Det betyder att du bestämmer själv om du vill delta, om 
du vill svara på frågorna eller om du vill avbryta intervjun och ditt deltagande. Vi kommer 
också fråga dig om det är okej att vi spelar in samtalet för att underlätta att vi kommer ihåg 
vad du sa.

Intervjuer och personuppgifter (ditt namn m.m.) kommer att endast hanteras av oss två 
studenter. Medverkande kommer att förbli anonym,  namnen kommer att ändras och 
uttalanden ska inte kunna härledas till enskilda individer när uppsatsen redovisas.

Vill du delta, har du frågor eller vill du få mer information om undersökningen kontakta oss 
via email eller telefon:

Hannah Edwall, socionomstudent
Umeå universitet
mailadress: hasa0029@student.umu.se
mobilnummer: 070-67 32 470

Alexandra Boman, socionomstudent
Umeå Universitet
mailadress: albo0011@student.umu.se
mobilnummer: 076-84 81 967

Hoppas vi hörs! 
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INTERVJUGUIDE Bilaga 2

Inledning:
Syftet med undersökningen
Användas till? (grund till en större forskning) 
Anonym - ändrar namn, m.m.
Frivilligt - deltagande frivilligt
Inspelning - ok att spela in? endast vi som lyssnar och tar del av hela intervjun.
Tillvägagångssätt: spelar in - transkiberar - analyserar - sammanställer resultat
Kan skicka uppsatsen när den är klar om man vill.
Om vill ha en transkriberad version så kan vi skicka en sådan.
Komplettera intervjun: fråga om det går att kontakta igen?

Bakgrundsfrågor/övergripande frågor:
Ålder
Hur länge varit i kontakt med psykiatrin? 
- BUP
- Vuxen ev. (ung vux)

BUP
Kan du börja med att berätta lite kort om hur du upplevde BUPs stöd när du först fick kontakt 
med BUP?
Vad fick du för bemötande?
Upplevde du att personalen från psykiatrin lyssnade på dig? På vilket sätt?
Hämtade du stöd från andra? Familj, skola, vänner?

Övergång
Kan du beskriva hur det gick till när du gick över från att ha kontakt med BUP till 
vuxenpsykiatrin?
När?
Hur kändes det? Kände du dig förberedd att gå över till vuxenpsykiatrin/på den kontakten?
Hur arbetade personalen under den tiden? BUP? VUX? (Hur märkte du det? Hur var det? 
Träffat någon innan? Avslut?)
Vad hände samtidigt i ditt liv? Hur upplevde du det? Hade det någon inverkan på kontakten 
med psykiatrin?
Var hämtade du ditt stöd ifrån under den tiden? Vad var bra med det? Vad hade du behövt?
Saknade du något under den tiden?

Vuxen
Berätta lite om din upplevelse av kontakten med psykiatrin efter övergången?
Hur har den varit?
Upplevde/er du att personalen från psykiatrin lyssnat/-ar på dig? På vilket sätt?
Vad har varit viktigast för dig i kontakten med psykiatrin?
Var hämtar du ditt stöd ifrån idag?
Om du fick bestämma hur skulle stödet från psykiatrin ges på bästa sätt?
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KODNINGSMODELL Bilaga 3
Kategorier är rubriker som är understrukna

Underkategorier visas med kolon

Koder ligger inom tabellen

Oro över att ersätta trygg relation

Lämna trygg relation:

Lämna trygg relation

Det är jobbigt att byta kontakt

jobbigt att tvingas byta bort en bra relation

panik vid separation

Blir lämnad

Rycks upp

inte möjligt att få gammal kontakt

Låga förväntningar på ny kontakt:

avvaktande inför ny kontakt

ställd av ny kontakt

arg om manlig kontakt

ny kontakt fruktansvärt

Positivt överraskad om kontakt

Låga förväntningar

Less på oengagerad kontakt

förväntade sig gamla kontakten

Känslan av att börja om

Annorlunda stöd:

På vuxen försvinner stöd

från engagerad till oengagerad kontakt

otydligt till olika besked från BUP-vuxenpsykiatrin

Kontakter hade olika syn på saker (BUP-vuxen)

Olika besked

vuxen jobbar annorlunda än BUP

Jobbigt att ändra fokus:

vem ska jag tro på?

1



ovant

jobbigt att få ändrad diagnos

Känsla av att börja om (vuxen)

jobbigt att ändra fokus

Nytt perspektiv:

Bra med nytt perspektiv

Haft nytta av båda

haft olika behov

Ansvarig för min egen vård

Min förtjänst:

Självbevarelsedrift

jag puschade ganska mycket

gick fortare pga jag låg på

förmedlade egna behov

krävde själv

bad om att byta

Mitt fel:

Jag var dålig på att förmedla

Sökte inte stöd från föräldrar

Bad inte om hjälp från andra

knepig som patient

svårt att hävda sin rätt

Att vara oförberedd

Okännedom:

ej kunskap om övergång

vet inte hur det går till

vet inte när övergången brukar ske

vet inte hur psykiatrin hade kunnat göra annorlunda

vet inte vad man kan förvänta sig

bristen på info skapa missförstånd

att vara sjuk kräver mycket byråkrati/kräver mycket 
samhällskunskap

koppling på något sätt?

visste inte vem hon skulle vända sig till
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Förvirring:

Oklart

Vad nu då?

Var förvirrad

hängde aldrig med

vad är det som händer?

Oviss väntan

Oro inför framtiden

Blev rädd att inte få medicin

Information förbereder:

förberedd på väntan

vetskap om att få vård

Fick veta en tid innan

kort information innan övergång

Bristande information:

svårt att få kunskap

Ingen information vid första ny kontakt

önskat information om kontakt

ingen vetskap om nya kontaktpersoner

ingen information om plats

ej informerad i förväg

Saknade information

Ingen vetskap om nya kontakten

brist på information om rättigheter

dålig återkoppling

Brist på förklaringar inom vården

Fortsatt stöd under övergången är viktigt för individen

Anpassat individuellt stöd hjälper:

Kontakt under uppehåll

Anpassa stödet efter individen

viktigt med ett individuellt bemötande

fick behålla sin kontakt fastän flytt till annan ort

Bra att få flexibelt stöd

Gammal kontakt hjälpte till
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Automatisk övergång:

snabb övergång

upplevde BUP som drivande i övergång

Behövde inte boka möte själv

gick vidare automatiskt

remiss till psykiatrin

inte behöva ansvara själv

Yttre stöd:

Stödet från soc att hävda sina behov till psykiatrin

föräldrar puschade

föräldrar var med vid första kontakten med vuxen

stöd från förening

pojkvän gav stöd

stöd från kärleksrelation

hjälp och stöd av få vård av psykiatrin

Dåligt med uppehåll:

Att det inte tar tid

bra att övergångar inte tar tid

ovanligt fort

dåligt med glapp

uppehåll vid flytt på grund av remisser tar lång tid

uppehåll vid flytt

långsamma övergångar gör att man slutar bry sig

händer ingenting

tar evigheter för psykiatrin

Tvingats in i psykiatrins mall

fallit inom psykiatrins ramar

samma mall på alla människor

jobbigt att byta pga ålder

Tema: Upplevelsen att tvingas in i ovisshet
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