
 

 

Frågor och svar om förändringar inom BUP Stockholms öppenvård 

1. Varför genomför BUP organisationsförändringar inom BUP:s öppenvård? 
BUP verkställer hälso- och sjukvårdsnämndens, HSN, beslut som fattades i augusti 2021  
och handlar om nya geografiska ansvarsområden för barn- och ungdomspsykiatrin utifrån 
geografiska principer för närsjukvården i Stockholms län (HSN 2021-1132). Beslutet innebär 
att nuvarande 16 geografiska ansvarsområden, exklusive Norrtälje kommun, ersätts av  
9 geografiska ansvarsområden, inom vilka det ska finnas åtminstone en barn- och 
ungdomspsykiatrisk mottagning. 

2. Vilka nio ansvarsområden handlar det om? 

Ansvarsområde Regional 
Stadskärna 

Kommun/stadsdel 

Täby-Arninge  Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Danderyd, 
Täby, Lidingö, Östermalm 

Kista-Sollentuna Häggvik, Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, 
Solna 

Barkarby-Jakobsberg  Upplands-Bro, Järfälla, Rinkeby-Kista, Spånga-
Tensta, Sundbyberg 

Centrala kärnan väst  Ekerö, Bromma, Kungsholmen, Norrmalm, 
Hässelby-Vällingby 

Centrala kärnan öst  Värmdö, Nacka, Södermalm 
Centrala kärnan syd  Hägersten-Älvsjö, Skärholmen, Enskede-Årsta-

Vantör, Farsta, Skarpnäck 
Flemingsberg  Botkyrka, Huddinge 
Haninge Nynäshamn Haninge, Tyresö 
Södertälje Salem Nykvarn, Södertälje 

 

3. Vad innebär det konkret? 
För vårdgivarnas del innebär den nya geografiska områdesindelningen kortfattat samverkan 
med de husläkarmottagningar som har geografiskt samordningsansvar. Det kan i sin tur 
betyda färre mottagningar med större patientunderlag men också med bredare 
specialistkompetens än idag. 

Ansvarsområdena, och sannolikt även mottagningarna, behöver vara större än i dag, så att 
vårdgivaren får tillräckligt patientunderlag att bedriva den specialistvård som planeras. Det 
ligger även i linje med vad patienter och deras anhöriga tycker är viktigast, enligt synpunkter 
som har kommit fram i bland annat brukarråd, patientforum och patientenkäter inom SLSO, 
där tillgång till specialistkompetens angavs som viktigare än närhet till mottagningen.  



För BUP:s del innebär det att vi kommer att ha färre mottagningar inom Stockholms län med 
större patientunderlag, men också bredare specialistkompetens än i dag. Tanken är även att 
samla fler enheter under samma mottagningstak. 

Det innebär att SLSO kommer att lämna ifrån sig uppdraget att bedriva specialiserad barn- 
och ungdomspsykiatri i ansvarsområdena Upplands-Bro/Järfälla och Sundbyberg. Mottagare 
av detta uppdrag är i dagsläget inte klart, eftersom tilldelningsbeslutet har överklagats. BUP 
Jakobsberg upphör och går över till privat vårdgivare. BUP Solna upphör, och 
ansvarsområdet Sundbyberg går till privat vårdgivare medan ansvarsområdet Solna går till 
BUP Sollentuna. 

BUP Botkyrka upphör och ansvarsområdet Botkyrka delas på BUP Huddinge och BUP 
Skärholmen. 

4. Hur hänger geografiska principer ihop med upphandlingsdelarna? 
HSF vill att de geografiska principerna ska utgöra grunden för hur man lägger upphandlingar 
för privata vårdgivare, därav de förändringar som nu sker. 

5. Vilka öppenvårdsmottagningar inom BUP berörs av förändringarna? 
En privat vårdgivare kommer att ta över BUP Jakobsbergs uppdrag och hälften av BUP Solnas 
uppdrag. Vilken vårdgivare som tar över är ännu inte klart. Andra delen av BUP Solnas 
uppdrag kommer, vid årsskiftet, att tillhöra BUP Sollentuna. BUP Solna stänger sin 
verksamhet vid årsskiftet 2022/2023. Patienter som bor i Solna kommer att få fortsatt vård 
på BUP Sollentuna, och patienter som bor i andra områden kommer att få fortsatt vård på 
en annan mottagning inom BUP Stockholm tills en privat vårdgivare tar vid. När BUP 
Jakobsberg stänger är i dagsläget inte klart, eftersom beslutet om vilken privat vårdgivare 
som tar över uppdraget först behöver fattas. 

Ansvarsområdet Botkyrka, som idag är upphandlat i privat regi, slås ihop med 
ansvarsområdet för Huddinge kommun och får namnet ”Flemingsberg”. Det primära 
önskemålet från HSF har varit att lokalisera en större verksamhet i Flemingsberg. Eftersom vi 
inte har hittat tillräckligt stora och bra lokaler i Flemingsberg har en alternativ lösning 
diskuterats med HSF som innebär att en del av uppdraget går till nuvarande BUP Skärholmen 
och BUP Huddinge. Lokalmässigt är det möjligt att ha fler medarbetare i nuvarande lokaler, 
men vi behöver arbeta parallellt med att hitta större lokaler, framför allt i Huddinge.  

Primas öppenvårdsuppdrag för barn- och ungdomspsykiatri i Botkyrka kommun (Prima 
Botkyrka) övergår till BUP Stockholm (BUP Skärholmen och BUP Huddinge) i samband med 
att den privata utförarens vårdavtal upphör vid årsskiftet 2022/2023 och att ett nytt 
vårdavtal upprättas med BUP Stockholm. 

6. Varför flyttar delar av BUP Solna till Sollentuna? 
I nordväst handlar det för BUP Stockholms del om att även där följa de geografiska 
principerna och samla verksamheten i Sollentuna. Arbetet med att hitta en kompletterande 
lokalyta i Sollentuna pågår. Nuvarande lokaler i Solna kommer att användas av en 
utredningsenhet under sektionen BUP Neuropsykiatri.  
  



BUP Solna upphör och mottagningen stänger helt vid årsskiftet. Då flyttar ansvarsområdet 
Solna till BUP Sollentuna. Det är ännu inte klart vilken privat vårdgivare det blir som tar över 
ansvarsområdet Sundbyberg, eftersom beslutet har överklagats. Troligtvis blir det klart 
under hösten 2022 vilken verksamhet som tar över. Patienter som bor i Sundbyberg får 
fortsatt vård inom BUP Stockholm tills en privat vårdgivare tar över uppdraget.  

7. Vilken privat vårdgivare tar över ansvarsområdet ”Barkarby-Jakobsberg”? 
Det är ännu inte klart vilken privat vårdgivare som tar över ansvarsområdet ”Barkarby-
Jakobsberg”, eftersom beslutet har överklagats. Troligtvis blir det klart under hösten 2022 
vilken verksamhet som tar över. Mottagningen kommer att ligga på Rinkebysvängen 70 C. 

8. Hur kommer BUP att kunna ta hand om det utökade uppdraget personalmässigt? 
BUP Huddinge, BUP Skärholmen och BUP Sollentuna har påbörjat ett rekryteringsarbete för 
att kunna möta det utökade uppdraget.  

9. Blir förändringarna bättre för patienten? 
Det är många som söker hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ett sätt att möta 
efterfrågan är att vissa mottagningar slås ihop och blir större. I och med 
sammanslagningarna får mottagningarna bland annat bredare specialistkompetens än idag, 
vilket blir till nytta för både patienter och vårdpersonal. Mottagningarna kommer att ligga 
nära kollektivtrafiken, och målsättningen är att det ska bli lättare att ta sig till dem för den 
som åker kollektivt. Syftet med geografiska ansvarsområden är att ge en mer sammanhållen 
vård, där strävan är att barn- och ungdomspsykiatrin ska ligga i nära anslutning till 
primärvården och deras första linje-uppdrag. 

10. Vilka problem finns det förhoppningar om att kunna lösa med den nya organisationen? 
Tanken är att få en bättre samlad specialiserad vård, som i sin tur kan fungera som ett 
specialiserat nav för de nodmottagningar som kommer att finnas inom primärvården och 
som har uppdraget att erbjuda hälso- och sjukvård inom den nära vården. För vår del kan det 
innebära att vi med färre geografiskt utplacerade verksamheter kan samla fler enheter i 
närheten av varandra. På det viset kan vi både subspecialisera oss, om vi ser behov av det på 
ett annat sätt än nu, men också få mindre sårbara centra. Inom specialiserad vård finns ett 
stort behov av att diskutera svåra ärenden med kollegor. I arbetet ingår att erbjuda en mer 
tillgänglig vård. Idag har vi enstaka mottagningar som är svåra att nå med allmänna 
kommunikationer. Hur det här ska ordnas är en fråga för oss och vad vi tror är bäst för 
patienterna och för våra medarbetare – för HSF utifrån ett befolkningsperspektiv och 
regionens utbud som helhet, och för SLSO:s nämnd som ytterst ansvarig för verksamheterna 
inom SLSO.  

11. Hur kommer förändringarna att genomföras? 
Sara Nordin, som är biträdande sektionschef för BUP Västra, projektleder övergångarna i 
samarbete med privata vårdgivare, Regionen och BUP:s ledning. I genomförandet ingår 
bland annat risk- och konsekvensanalyser ur patientsäkerhets-, arbetsmiljö- och 
barnrättsperspektiv. Genomförandet handlar dels om rekrytering av nya medarbetare, dels 
om patientflöden och patientsäkerhet.  



12. När ska det göras – hur ser tidplanen ut? 
Övergången från privat vårdgivare i Botkyrka till offentlig vårdgivare, BUP Stockholm, är 
planerad att genomföras den 1 januari 2023, då även ett nytt vårdavtal träder i kraft för BUP 
Stockholm. Övergången från offentlig vårdgivare, BUP Stockholm, med områdena 
Sundbyberg, Järfälla och Upplands-Bro, till privat vårdgivare sker när beslutet om vilken 
privat vårdgivare som får avtalet har fattats. Förhoppningen är att ett sådant beslut kommer 
under hösten 2022. När beslutet har fattats har den privata vårdgivaren sex månader på sig 
att förbereda för att ta emot. 

13. Får patienten välja mottagning? 
I Region Stockholm finns möjlighet att välja vårdgivare. Barnen, ungdomarna och deras 
föräldrar har möjlighet att vända sig till en mottagning i ett annat geografiskt område än där 
de bor och har sin vardag. Det kommer också att vara fortsatt möjligt att byta till en annan 
mottagning om exempelvis patientens läkare flyttar. Patienten kan välja både offentliga och 
privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm. 

14. När får berörda patienter veta vilken mottagning de tillhör? 
Efter sommaren kommer pågående patienter på Prima Botkyrka att få information om vilken 
BUP-mottagning de kommer att remitteras till. Prima Botkyrka kommer att remittera 
patienter som bor i norra Botkyrka till BUP Skärholmen och patienter som bor i södra 
Botkyrka till BUP Huddinge. Om patienten har önskemål om en särskild mottagning kommer 
hen att remitteras dit.  

Eftersom upphandlingen kring vilken privat vårdgivare som ska ta över ansvarsområdena 
Upplands-Bro, Järfälla och Sundbyberg är överklagad vet vi ännu inte vilken vårdgivare och 
mottagning dessa patienter tillhör. Besked om detta kommer troligtvis under hösten 2022. 

15. Vart vänder jag mig om jag har frågor? 
Har du frågor är du välkommen att mejla projektledaren Sara Nordin på mejladress: 
verksamhetsovergang.slso@regionstockholm.se. 
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