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Fokus på samordning, tillgänglighet 
och evidensbaserad vård
Året som gick innebar fokus på att optimera arbetet i öppenvården. Det har varit 
angeläget då många behandlare upplever en hög arbetsbelastning samtidigt som 
inflödet av remisser är högt. Trots en liten ökning av antalet patientbesök klarade vi 
inte de förväntade produktionsmålen. Det innebär att vi även under kommande år 
behöver fortsätta fokusera på produktion och en ekonomi i balans.

Foto, om ej annat anges: Yanan Li 

Grafisk form: Fidelity

I januari 2019 öppnade en ny heldygnsvård
avdelning med 10 vårdplatser på S:t Görans sjukhus. 
Denna utökning var välbehövlig då patienttrycket 
har ökat de senaste åren. Under året har behovet av 
en gemensam remissingång ”BUP En väg in” för 
patienter och remittenter utkristalliserats. Syftet är 
att erbjuda en lättillgänglig och jämlik tillgång till 
bedömning. Under det kommande verksamhetsåret 
kommer det att vara fullt utbyggt. 

Ett flertal standardiserade processkartor för olika 
diagnoser och tillstånd hos barn och unga har tagits 
fram för att säkerställa att alla patienter mellan  
0 och 17 år i Region Stockholm får en jämlik vård som 
bygger på evidens och kliniskt beprövade metoder. 

Under året har ett 
antal projekt tagit form 

som ökar tillgängligheten 
och erbjuder mer jämlik 
vård för våra patienter. 

För att tillgängliggöra nya digitala behandlings
metoder har vi startat en internetenhet som precis 
har öppnat.

Utöver dessa nya aktiviteter pågår ett kontinu
erligt utvecklingsarbete inom flera områden:  
Patientsäkerhetsarbetet, utvecklingsarbetet med 
evidensbaserad praktik som syftar till att ge stöd för 
att arbeta enligt processkartorna och pilotprojekt 
med ”the family method”, som handlar om kart
läggning av de psykiska svårigheter som alla 
 familjemedlemmar kan tampas med. 

Arbetet med brukarinflytande fortsätter – vi har 
ett väldigt fint brukarråd som bidrar med synpunk
ter kring verksamhetskritiska frågor, patientforum 
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fortsätter och under året har arbetet med patient löften 
färdigställts lagom till att Barnkonventionen blir lag. 

Löftena följer vi upp med den patientenkät vi genom
för två gånger per år. 

Alla enheter ska HBTQ-certifieras där visst arbete 
kvarstår. 

Inom heldygnsvården fortsätter utvecklingsarbetet 
med det digitala utvecklings stödet Genombrott.nu. 
Under 2019 har även en rad insatser gjorts som  
handlar om kommunikation: SLSO:s och BUPs 
intranät fick en ny utformning och vi har lanserat  
nya kanaler för information i form av chefsbrev och 
”Ledningen informerar”. Vår externa webbplats  
bup.se kommer under kommande år att få ett rejält 
ansiktslyft. 

Med den nya vård överenskommelsen har vi också 
utvecklat nya sätt att följa upp både internt inom BUP 
och på verk samhetsområdesnivå där vi nu kan göra en 
mer balanserad uppföljning med fokus på kvalitet i fler 
dimensioner än enbart pres tationer och tillgänglighet. 

BUP har i samarbete med Karolinska Institutet och 
Centrum för psykiatriforskning fortsatt en mycket 
framgångsrik forskning – 93 vetenskapliga artiklar 
med kopplingar till BUP har publicerats. 

Förväntningarna på BUP är höga både från patienter 
och deras familjer och från samverkanspartners.  
Varje dag görs mycket arbete inom BUP. Det är alla 
våra fantastiska medarbetare som hjälper mer än  
20 000 barn och unga samtidigt som det utvecklings
arbete görs som jag kort skissat här ovan. Det finns 
mycket att vara stolt över. Jag hoppas att denna skrift 
ska synliggöra detta.

Göran Rydén

Verksamhetschef BUP Stockholm
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Vår organisation
Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP, är en specialistverksamhet inom 
sjukvården för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vi erbjuder stöd och  
behandling till barn och ungdomar från 0 till 17 år.

BUP är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde, 
SLSO, som är en vårdgivare inom Region Stockholm. 
Under året har BUP haft cirka 20 000 unika patien
ter som genomfört cirka 196 000 öppenvårdsbesök 
och vårdats under ca 8 500 dygn i heldygnsvården.

BUP Stockholm är uppdelad i flera sektioner: 
Sektion Östra Stockholm som har sex öppen
vårdsmottagningar i Danderyd, Ektorp, Farsta, 
Globen, Sollentuna och Täby, Team för döva och 
hörselskadade samt två mellanvårdsenheter  
Nordost och Sydost.

Sektion Västra Stockholm som har sju öppen
vårdsmottagningar i Brommaplan, Huddinge, 
Jakobsberg, Kungsholmen, Skärholmen och Solna, 
BUP Finska teamet samt två mellanvårdsenheter 
Nordväst och Sydväst. 

BUP Sektion Heldygnsvård är en länsöver
gripande resurs som erbjuder heldygnsvård när 
omfattande och intensiva behandlingsinsatser 
behövs. BUP har totalt tre heldygnsvårdsavdel
ningar. Heldygnsvårdenhet 1 och 2 finns på  
Sachsgatan 10 på Södermalm och Heldygnsvård
enhet S:t Göran finns på S:t Görans sjukhus område på 
Kungs holmen. Utöver heldygnsvård finns här också 
en Barn och ungdomspsykiatrisk akut mottagning, 
samt en Dagvårdsenhet och Enheten för unga med 
psykos och bipolär sjukdom. Under kommande år 
kommer även ”BUP En väg in” att ligga här.

BUP Specialenheter erbjuder behandling för  
särskilda patientgrupper, utvecklar metoder, före
läser och konsulterar. DBTteam, Internet behandling, 
Traumaenhet, Konsultenhet och BUPs FoU Centrum 
ryms under sektionen BUP Specialenheter. 

BUP Stockholm  |  Verksamhetschef 

Ledningsgrupp 

Verksamhetschef 
Biträdande verksamhetschefer/
Administration/Patientsäkerhet 

Sektionschefer 
ST-chef 

Kommunikationsansvarig 

Sektion Östra Stockholm 

BUP Danderyd 
BUP Sollentuna 
BUP Täby 
BUP Mellanvård Nordost 
BUP Ektorp 
BUP Farsta 
BUP Globen 
BUP Team för döva och
hörselskadade 
BUP Mellanvård Sydost

BUP Specialenheter 

BUP DBT-team 
BUP Internetbehandling 
BUP Traumaenhet 
BUP Konsultenhet 
BUP FoU Centrum
– OCD- och relaterade  

tillstånd
– Immunpsykiatri
– Barninternet-projekt, BIP
– KIND
– Neuropsykiatri
– Könsinkongruens- och 

dysfori, KID

Sektion Västra  
Stockholm  

BUP Brommaplan
BUP Jakobsberg
BUP Kungsholmen 
BUP Solna
BUP Finska teamet 
BUP Mellanvård Nordväst 
BUP Huddinge 
BUP Skärholmen 
BUP Södertälje 
BUP Mellanvård Sydväst

BUP Sektion  
Heldygnsvård 

BUP Akutvårdsenhet
Heldygnsvårdsenhet 1 
Heldygnsvårdsenhet 2 
Heldygnsvård  
S:t Göran 
BUP Dagvårdsenhet
Enhet för unga med  
psykos och bipolär  
sjukdom 

Karolinska 
Institutet 
Centrum för 
psykiatri-
forskning 

Lokalt verksamhetsstöd 

Administration 
Chefsöverläkare 

Patientsäkerhet och delaktighet 
Kommunikation 

IT och e-hälsa 
ST-kansli 
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Inom BUP Stockholm finns också lokalt verksam-
hetsstöd som erbjuder stöd till verksamheterna  
inom bland annat administration, ekonomi, HR, 
kommunikation, projektledning, it, ehälsa,  
lokalfrågor, verksamhets utveckling, uppföljning och 
internutbildning. Det finns också ett ST-kansli som 
administrerar och håller i STutbildning. 

BUP Stockholm är en av världens 
största sammanhållna barn- och 
ungdomspsykiatriska organisationer. 
Tillsammans är  vi nära 1 000 anställda 
som under ett år möter ungefär 20 000 
barn och unga och deras familjer. 
Vår målsättning är att vården ska präglas 
av helhetssyn, delaktighet och kvalitet.
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Forskning, utveckling 
och utbildning
Under året ombildades BUP Forsknings- och utvecklingscentrum. De BUP-patienter 
som kliniskt behandlas på BUP FoU Centrum ingår i olika metodutvecklings- eller 
forskningsprojekt. Det finns för närvarande sex kliniska patientmottagningar 
knutna till metodutvecklings- och forskningsprojekt dit patienter självklart kan 
remitteras för vård. 

När vi inkluderar en patient i en studie eller utveck
lingsprojekt gör vi en vårdbegäran och upprättar en 
vårdplan. Patienten blir därmed både patient och 
studiedeltagare vid BUP FoU Centrum. 

BUP Stockholm har under året haft en aktiv  
forskningsmiljö. Åtminstone 20 studier med klinisk 
anknytning har varit pågående under året, varav  
6 forskningsprojekt som startades upp under 2019. 

BUP Stockholm hade i slutet av 2019, cirka 15  
disputerade medarbetare och ytterligare 13 
anknutna disputerade forskare. Det fanns också 
cirka 14 medarbetare som var doktorander samt 
ytter ligare 12 doktorander som var anknutna till BUP. 
Sammanlagt var 31 medarbetare helt eller delvis 
finansierade av forskningsanslag under året. 

Under 2019 publicerades 93 vetenskapliga artiklar 
med anknytning till BUP. Flera händelser från 
forskningen inom BUP har lyfts som nyhets artiklar 
på intranätet under året, både publikationer, dispu
tationer och avhandlingar, deltagande i konferenser 
och mottagna stipendier. Under året har BUPs 
beredningsgrupp för forskning träffats regelbundet 
tre gånger per termin. 

BUP Stockholm har idag cirka 35 läkare som är 
under STutbildning eller på väg in i ST.

Vid sidan av tjänstgöringen går ST-läkaren flera 
utbildningar. De flesta utbildningar anordnas  
nationellt via veckolånga kurser inom det så kallade 
Metiskonceptet. För närvarande finns 14 BUP 
Metiskurser. Drivande bakom BUP Metiskurser är 
det nationella studierektorsnätverket, där BUP 
Stockholms studierektor är ordförande. STläkaren 

går även en grundläggande psykoterapiutbildning, 
som sträcker sig över tre terminer och tar cirka  
20 % av arbetstiden i anspråk, samt en ledarskaps
utbildning.  

Bergenmodellen är en metod för att förebygga  
och bemöta hot och våld på psykiatriska vård
avdelningar. Under året har två fyradagars grund
utbildningar genomförts samt tvådagars utbild
ningar för timanställda och sommarpersonal.  
Vid tre tillfällen har de som har gått grundutbild
ningen fått endagsutbildning för att friska upp  
kunskaperna. 14 workshops arrangerades också 
under året. 

Under 2019 gjorde sammanlagt 74 PTP 
psykologer sin psykologiska tjänstgöringspraktik 
inom BUP. Samtidigt deltog mellan 25 och 40  
PTPpsykologer i BUPs lokala PTPprogram.  
BUPs lokala PTPprogram erbjuder PTPpsykologer 
att få praktiska kunskaper som är nödvändiga för  
psykologer inom barn och ungdomspsykiatri 
genom föreläsningar, workshop och studiebesök. 

Under 2019 har sammanlagt 30 praktikanter från 
psykologprogrammet och från socionomprogram
met gjort sin praktik på BUP. 

BUPs egen utbildningsfunktion har under 2019 
genomfört ett stort antal fortbildnings och fördjup
ningsutbildningar för personal inom BUP. Ett antal 
seminarier har genomförts som har riktats till bland 
annat sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och 
administratörer. Även Metod och Forsknings
dagen, MoFdagen, anordnades inom BUP med 
cirka 400 deltagare.
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Att ha en nära anknytning till 
akademisk forskning i det barn-
 psykiatriska kunskaps området är 
viktigt för vårt utvecklingsarbete. 
Det är en självklarhet både att vår 
verksamhet är föremål för forskning, 
och att BUPs medarbetare i perioder 
kombinerar sina kliniska uppdrag 
med att bedriva forskning inom 
ramen för akademiska institutioner.
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Patientsäkerhet

Fler enheter än tidigare har gjort riskronder och systematiskt rapporterat in risker  
samt dokumenterat reservplaner. Strukturerade suicidriskbedömningar har ökat. 
Heldygnsvården har arbetat med en mängd förbättringsarbeten och tvångsvården 
har följts upp systematiskt. BUP rapporterar också fler risker och avvikelser än 
tidigare, vilket gör att bristerna synliggörs och kan åtgärdas.

Grunden i BUPs patientsäkerhetsarbete är att till
lämpa en systemsyn, att arbeta riskförebyggande 
och att ta tillvara kunskap, erfarenhet och informa
tion från såväl medarbetare som patienter och 
anhöriga.

Patientsäkerhetsorganisationen 

BUPs chefer har ansvar för att vi bedriver ett syste
matiskt patientsäkerhetsarbete och på varje chefs
nivå finns en stödfunktion. BUP har en central 
patientsäkerhetsgrupp som träffas regelbundet. 
Den består av den centrala patientsäkerhetssam
ordnaren, patientsäkerhetsöverläkaren och chefs
överläkaren. I varje sektion finns också en patient
säkerhetssamordnare och på varje enhet ett 
patientsäkerhetsombud.

Delaktighet

Brukarinflytandesamordnare, BISAM, håller i flera 
aktiviteter som syftar till att göra patienter och 
anhöriga delaktiga i sin egen vård och bidra till att 
BUP utvecklas. Två exempel är Brukarrådet, där 
också den centrala patientsäkerhetssamordnaren är 
medlem, och Patientforum, som är ett stående 
inslag i heldygnsvården och som genomförts även i 
BUPs öppenvård. Under 2019 genomfördes knappt 
160 patientforum och 130 närståendeforum i hel
dygnsvården. Därtill genomfördes patient och  
närståendeforum på nästan alla öppenvårds
mottagningar. Under 2019 fick vi in svar från 1 961 
patienter och 2 550 målsmän på patientenkäten 
inom öppenvården. Inom heldygnsvården besva
rade 92 patienter och 88 målsmän enkäten i 
samband med att de skrevs ut.

Riskronder

23 av 29 enheter, 79 %, har gjort en riskrond under 
året, vilket är en förbättring jämfört med före
gående år. Av dessa 23 enheter har 20 rapporterat 
riskerna i det regiongemensamma systemet för 
risk och avvikelsehantering, vilket är en stor för
bättring jämfört med föregående år då 7 enheter 
rapporterade in riskerna. Målet är att alla enheter 
årligen ska göra minst en riskrond.

Avvikelser 

Antalet rapporterade avvikelser ökade under året 
till 883 jämfört med 741 år 2018. Detta speglar en 
hög medvetenhet om patientsäkerhet i organisatio
nen. De vanligaste avvikelserna rör dokumentation 
och informationsöverföring till exempel vid vård
övergångar, destruktiva/självdestruktiva hand
lingar till exempel suicidförsök samt behandling  
och omvårdnad. Vanligaste orsaksområdet är ”proce
durer, rutiner och riktlinjer” där hälften handlar om 
att gällande rutiner/riktlinjer inte har följts.

Suicidriskbedömningar 

Inom BUP följer vi i vilken utsträckning suicidrisk
bedömningar görs och hur de dokumenteras. Under 
2019 genomfördes suicidriskbedömningar på 60 % 
av våra patienter som är 13 år eller äldre, jämfört 
med 42 % år 2018.

Tvångsvård 

Tvångsvården följs genom egenkontroll mycket noga 
varje vecka för att säkerställa korrekt handläggning 
och dokumentation.

Internutredningar och anmälningar till IVO

Under året gjordes sju interna utredningar, varav 
fem ledde till anmälningar till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO enligt Lex Maria. 
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BUPs patientsäkerhetsarbete har varit 
framgångsrikt under året och vi har en 
hög patientsäkerhetskultur rapporterar 
patientsäkerhetssamordnaren i senaste 
patientsäkerhetsberättelsen. 
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Ekonomi

Verksamhetens omsättning 2019 ökade med 54 mkr jämfört med året innan  
vilket förklaras av en ökad beställning på 10 heldygnsvårdsplatser och en ökning  
av ersättning för läkemedel inom läkemedelsförmånen med 50 %.

BUP öppenvård uppnådde under året den beställda 
vårdproduktionen på 225 445 vårdkontakter.  
Antalet disponibla vårdplatser i heldygnsvården var 
under året 33 stycken där beläggningsgraden på 
dessa i snitt låg på 60 %. Andel som erbjuds en tid 
för första besök inom 30 dagar från vårdbegäran 
var 87 % jämfört med 88 % förra året. Andel av 
beslutade åtgärder, behandling eller utredning, som 
startar inom 30 dagar från beslut var 89 % precis 
som tidigare år. 

Verksamhetens totala intäkter 2019 blev 18 mkr 
bättre än budget varav största överskottet bestod av 
ej budgeterade utomlänsintäkter och ej budgeterade 
intäkter för HVB-hem.

Verksamhetens totala kostnader följde i princip 
budget. Ett stort antal vakanser, hög personal-

omsättning samt svårigheter att rekrytera specialist-
kompetent personal innebar höga kostnader för 
inhyrd personal. De totala personalkostnaderna 
inkl. inhyrning överskred budget med 5 mkr sam-
tidigt som kostnaderna för köpta primärtjänster, 
genetiska laboratorietjänster samt IT-kostnader  
tillsammans redovisade ett överskott på 4 mkr.

Produktivitet 

Produktivitetsutvecklingen av kostnaderna var 
något positiv, 2,4 % jämfört med föregående år 
(–0,4 %). Detsamma gällde produktivitets-
utvecklingen för timmar, 1,4 %, som var ett nytt 
mått för 2019.

BUP hade 2019 en omsättning 
på 881 miljoner kronor och 
redovisade ett överskott på  
18 miljoner kronor.
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Medarbetare

Medarbetarundersökningen 2019 visar att BUP som helhet är en bra arbetsplats. 
Totalindex ligger på 73, medarbetarindex på 76 och ledarskapsindex på 78.  
Alla tre har ökat en aning sedan föregående år. 86 % av medarbetarna inom BUP 
svarar att deras arbetsuppgifter känns meningsfulla, vilket är mycket viktigt för att 
trivas på jobbet.  

Naturligtvis finns det saker som behöver förbättras 
också. Det arbetar vi tillsammans på, dels genom  
de handlingsplaner som upprättas som en följd av 
medarbetarundersökningen, dels genom aktivitets
planerna för årets verksamhet.

Arbetsmiljö och hälsa är viktiga frågor inom BUP. 
Därför gör vi risk och konsekvensanalyser, arbets
givare och fackliga organisationer tillsammans, 
inför olika typer av förändringar.

Antal anställda

Antal månadsanställda i december 2019 var 977,  
att jämföra med december 2018 då det var 965 
månadsanställda. Kvarstannandegraden inom BUP 
totalt ligger på 83 %. För 2018 låg den på 82 %. 
Under 2020 kommer vi att analysera varför personer 
väljer att sluta på BUP och om möjligt vidta åtgärder 
för att minska personalomsättningen. 

Rekryteringsbehov

BUP har idag brist på specialistläkare, sjuksköter
skor och erfarna psykologer. Utifrån att BUP har 
infört nya vårdprocesser behöver vi rekrytera ännu 
fler personer med medicinsk kompetens, det vill säga 
läkare och sjuksköterskor. På grund av kommande 
pensionsavgångar ser vi också ett behov av att 
rekrytera medicinska sekreterare samt kuratorer.

Kompetensförsörjning

Att se till att det är rätt person som arbetar på rätt 
plats i rätt tid är en avgörande framgångsfaktor  
för varje organisation för att fullgöra sitt uppdrag.  
Förutsättningar för det är, förutom en gedigen 
rekryteringsprocess, regelbundna medarbetar
samtal där chef och medarbetare diskuterar och 
beslutar medarbetarens utveckling både på kort  
och lång sikt.

Ett verktyg för en systematisk kompetensförsörj
ning är kompetensstegarna som utvecklats för flera 
yrkesgrupper. Först ut var sjuksköterskorna och nu 
finns även stegar för arbetsterapeuter, medicinska 
sekreterare, psykologer samt undersköterskor/ 
skötare. Syftet med kompetensstegarna är att 
underlätta för cheferna att bemanna sin enhet med 
rätt kompetens utifrån verksamhetens behov samt 
att kunna arbeta med medarbetarnas kompetens
utveckling på ett strukturerat sätt. Införandet pågår 
för fullt.

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro var 7,56 % 2019, det vill säga 
andel sjukfrånvaro av planerad arbetstid.  
Jämfört med föregående år är det en ytterst liten 
minskning av sjukfrånvaron, då den totala sjukfrån
varon 2018 var 7,60 %.  Per anställd var sjukfrånvaron 
24,5 dagar i genomsnitt år 2019, att jämföra med år 
2018 då sjukfrånvaron var 21,6 dagar i genomsnitt 
per anställd. De som var sjuka var alltså sjuka ca tre 
dagar längre 2019 jämfört med 2018. För 2019 var 
sjukfrånvaron för kvinnor 25,9 dagar i snitt medan 
den var 18,8 dagar i genomsnitt för männen. 

Under 2020 kommer BUP att arbeta mer aktivt 
med att minska sjukfrånvaron.

Arbetsmiljö och hälsa är viktiga frågor inom 
BUP. Därför gör vi risk- och konsekvensanalyser, 
arbetsgivare och fackliga organisationer 
tillsammans, inför olika typer av förändringar.
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Miljö och hållbar utveckling

All utveckling och förändring inom BUPs verksamhet, och hela Stockholms läns  
sjukvårdsområde, ska belysas ur ett ekonomiskt, ekologiskt och ett socialt perspektiv.

Läkemedel

BUPs läkemedelsavfall är 7 kg per år . Kassationen 
är konstant låg för BUP och härrör delvis från  
läke medel som lämnas kvar av patienter efter 
utskrivning från heldygnsvården.

Miljö och farmakologisk behandling

Miljöaspekten är viktigt i BUPs arbete med farma
kologisk behandling. BUPs instruktioner för  
farmakologisk behandling har ett avsnitt om miljö 
och läkemedel. För att underlätta för läkarna att 
göra bra miljöval finns här en samlad miljö infor-
mation för samtliga anvisade preparat. Information 
är sammanställd utifrån Kloka listan och Region 
Stockholms lista över miljöbelastande substanser. 
Initiativ har tagits för att få läkare att skriva ut  
mindre förpackningar och ge tydlig info till föräld
rar att lämna överbliven medicin till något apotek.

Ekologisk frukt, kaffe och te

Den övervägande mängden av kaffe, te och frukt 
köps in via Selecta eller som fruktkorgar enligt ram
avtal. I dessa fall är miljöhänsyn tagna vid upphand
lingen. Av den mindre mängd kaffe och te som  
köptes in utanför avtal var 87 % ekologiskt och för 
frukt var siffran 70 % ekologisk.

Minska mängden engångsmaterial

Enheter har haft lokala kampanjer för att minska 
mängden engångsmaterial. Bland annat har man 
ersatt skedar med ”rörpinnar” och börjat använda 
patientbundna läkemedelskoppar samt erbjuda glas 
istället för plastmuggar för vatten att svälja ner  
läkemedel med.

Dubbelsidiga utskrifter

För att minska pappersslöseri är säker utskrift 
införd i verksamheten och personalen är instruerad 
att om möjligt skriva ut och kopiera dubbelsidigt.

Alla verksamheter inom Stockholms läns sjukvårds
område har miljöombud som tillsammans med sin 
chef ska arbeta för att vidareutveckla miljöarbetet. 
BUPs miljöombud bevakar och arbetar efter upp
satta miljömål. Rollen innebär också att kommuni
cera information om miljöarbetet i olika kanaler 
samt fånga upp förbättringsförslag från medarbe
tare. För att säkerställa kvaliteten på miljöarbetet 
har BUP tagit fram en obligatorisk grundutbildning 
för miljöombud som är på en heldag. Utbildningen 
går igenom de olika moment som ingår i miljö
ombudets uppgifter och är kopplad till BUPs miljö
ledningssystem. För att säkerställa kontinuitet 
rekommenderas enheterna att om möjligt ha två 
ombud per enhet.

För att underlätta för läkarna att  
göra bra miljöval finns samlad  
miljö information för samtliga  
anvisade preparat, sammanställd  
utifrån Kloka listan.
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Kommunikation

Under året har BUP haft stort fokus på chefs kommunikation och  
intern kommunikation. Därför har två nya kommunikationskanaler skapats:  
”Chefsbrevet” och ”Ledningen informerar”. 

Chefsbrevet – en ny kanal för enhetschefer 

Under 2019 skapade vi en ny kommunikationskanal 
– Chefsbrevet – som vänder sig till alla chefer och 
medicinskt ledningsansvariga inom BUP Stockholm. 
Brevet publiceras en gång i månaden med uppehåll 
över sommaren. Syftet är att ge chefsstöd i till  
exempel HRfrågor, ekonomi, kommunikation och 
patientsäkerhet.

Ledningen informerar – filmer som vänder  

sig till alla medarbetare

Ledningen informerar är en kort videoinspelning 
från ledningen till BUPs medarbetare. Filmen,  
som publiceras på intranätet en gång i månaden, 
med sommaruppehåll, lyfter upp aktuell informa
tion som ledningen vill kommunicera direkt till 
verksamhetens medarbetare. 

Chefs- och medarbetardagar

Under året har nio enhetschefsdagar genomförts 
där fokus i huvudsak har handlat om införande av 
vårdprocesskartor. Syftet med dagarna är att disku
tera utvecklingsfrågor, skapa engagemang och få in 
synpunkter från BUPs enhetschefer och medicinskt 
ledningsansvariga. En Metod och forskningsdag, 
så kallad MOFdag, för chefer och medarbetare har 
också genomförts under året. 

Utbildningsfilmer 

Under året har vi också tagit fram utbildningsfilmer 
till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
uppdragpsykiskhalsa.se. Under ”Utbildningsportal 
för BUP” finns material som kan användas som en 
del i introduktionsutbildningen för BUPs personal  
i hela landet. BUP Stockholm har bidragit med  
sex filmer om Obsessive-compulsive disorder, OCD, 
och relaterade tillstånd samt journalföring. 
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Bup.se 

Cirka 660 000 besökare hittade till bup.se vilket är 
en ökning med 30 % från föregående år. 

Vi ser också en ökning av besökare från mobil 
enhet, från 68 till 72 %. På bup.se finns en tjänst som 
heter Frågelådan dit barn och ungdomar kan ställa 
frågor till psykologer på BUP. Totalt kom det in 2 236 
frågor vilket är en liten minskning från föregående 
år då 2 584 kom in. Det är i huvudsak flickor mellan 
13 och 18 år som ställer frågor till Frågelådan. 

Kommunikativt ledarskap

Ledningsgruppen har under fem gemensamma  
tillfällen arbetat med modellen ”Kommunikativt 
ledarskap”. Syftet har varit att gå igenom hur ledar

skapet inom BUP kan vässas rent kommunikativt. 
Det har varit en viktig satsning då verksamheten har 
många kommunikativa utmaningar i samband med 
införande av nya vårdprocesser bland annat. 

Patientlöften

BUPs patientlöften ska öka unga patienters del
aktighet i sin vård. Patientlöftena ska också skapa 
medvetenhet om barnkonventionen både bland  
personal, patienter och deras föräldrar och därmed 
öka vårdkvaliteten inom hela BUP. En film, en folder 
och rollups togs fram 2019 för att sprida kunskapen 
om patientlöften både internt och externt. 
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BUP Stockholm är en av världens största 
sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska 
organisationer. Tillsammans är vi nära 1 000 
anställda som under ett år möter ungefär 
22 000 barn och unga och deras familjer. 
Vår målsättning är att vården ska präglas av 
helhetssyn, delaktighet och kvalitet.






