
Frågor och svar om BUP Finska teamets flytt från BUP Solna till BUP 
Kungsholmen 

BUP Finska teamet flyttar från BUP Solna till BUP Kungsholmen. I samband med det har vi 

fått några frågor kring flytten och vad den beror på. Har du fler frågor är du välkommen att 

höra av dig till Göran Rydén, verksamhetschef på BUP Stockholm. 

 

 

Varför flyttar BUP Finska teamet från BUP Solna till BUP Kungsholmen? 

En ny geografisk områdesindelning för barn- och ungdomspsykiatrin är ett politiskt beslut 

som bland annat har medfört att den mottagning (BUP Solna) som BUP Finska teamet 

tidigare hörde ihop med flyttades till BUP Sollentuna. Finska teamet och dess medarbetare 

behövde därför flytta till nya lokaler.  

 

Hur fattades beslutet? 

Baserat på det politiska beslutet om en ny geografisk områdesindelning för barn- och 

ungdomspsykiatrin beslutade nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO 2022-

3391) att flytta BUP Finska teamet till BUP Kungsholmens lokaler. 
 

Varför gick flytten till just BUP Kungsholmen? 

BUP Stockholm har lyssnat på Sverigefinska riksförbundets önskan att Finska teamet ska vara 

centralt placerat för bästa möjliga tillgänglighet inom länet, och har i linje med denna önskan 

erbjudit BUP Finska teamet och dess medarbetare lokaler som är centralt placerade på BUP 

Kungsholmen. 

Vad blir det för konsekvenser för patienterna?  

Patienter med finsk anknytning kommer som tidigare att erbjudas vård på barn- och 

ungdomspsykiatrisk specialistnivå, vilket är Finska teamets uppdrag. Finska teamet blir nu 

centralt placerade på BUP Kungsholmen, nära tunnelbana och busslinjer.  

Hur många patienter berörs? 

Under 2021 hade Finska teamet registrerat 86 enskilda patienter – under 2022 var det 82 

enskilda patienter. 

Vad innebär detta i praktiken för BUP Finska teamets medarbetare?  

Det innebär att de medarbetare som tidigare hade sin arbetsplats på BUP Solnas mottagning 

nu har sin arbetsplats på BUP Kungsholmen. BUP Finska teamet kommer även här att få 

kollegor att samverka med. Stödfunktioner och andra insatser, som till exempel administration 

och akutbemanning, kommer att kunna delas med BUP Kungsholmen. Finska teamets 

medarbetare ska primärt ge barn- och ungdomspsykiatrisk vård på specialistnivå till patienter 

med finsk anknytning. Framöver kommer medarbetare som arbetar på BUP Finska teamet i 

mån av tid även att ge andra patienter som söker till mottagningen barn- och 
ungdomspsykiatrisk vård på specialistnivå. 

Finns det risk för att Finska teamet kommer att kunna ta emot färre patienter med 

finsk anknytning och deras familjer i framtiden? 

Nej. Som tidigare nämnts ska Finska teamets medarbetare primärt ge barn- och 

ungdomspsykiatrisk vård på specialistnivå till patienter med finsk anknytning. 



Från vilket datum kan man besöka BUP:s finska team på Kungsholmen?  

Finska teamets medarbetare började formellt arbeta på BUP Kungsholmen den 2 januari 2023. 

Kan man fortfarande besöka dem i Solna? 

Nej. Öppenvårdsmottagningen som tidigare låg i Solna har flyttat till Sollentuna.  

Har BUP Stockholm gjort en riskanalys? 

Ja, en riskanalys gjordes i november 2022 som gällde flytten av BUP Finska teamet till BUP 

Kungsholmens lokaler. Den visar att förändringen inte medför några betydande risker när det 

gäller dessa perspektiv: lokaler, vård/patientsäkerhet, arbetsmiljö inklusive säkerhet och 

brand, miljö samt barnrättsperspektiv.  
 
Har ni samrått med den nationella minoriteten samt patienterna och deras 

vårdnadshavare? 

Sverigefinska riksförbundet är den part BUP Stockholm har att samråda med. Företrädarna 

som deltog i samrådsmötet den 22 september 2022 ingår i distriktsstyrelsen för Stockholms 

distrikt av Sverigefinska riksförbundet och var insatta i frågan. 

Samråd med vårdnadshavare och patienter sker inte i själva sakfrågan, det vill säga bytet av 

lokaler. Däremot bevakas patient- och barnrättsperspektivet av barnrättsombudet som deltog i 

”Riskanalys gällande att Finska teamet planeras flytta och samlokaliseras med BUP 

Kungsholmen”.  

Har samverkan gjorts med fackliga företrädare? 

Arbetsgivarens förslag på flytt av BUP Finska teamet från BUP Solnas lokaler till BUP 

Kungsholmen är slutbehandlat (11 § MBL) i enighet den 30 november 2022 i lokal facklig 

samverkan. 

 

 
 

FAKTA: 

Varför finns Finska teamet? 

I lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk finns bestämmelser om 

nationella minoriteter dit bland andra sverigefinnar räknas. Det allmänna, dvs. kommuner och 

regioner, har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.  

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 

utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det 

egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

I lagen förtydligas att de nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i frågor som 

berör dem och att det allmänna, så långt det är möjligt, ska samråda med minoriteterna i 

sådana frågor. 

 

 

 

2023-01-09 

 

 

 


