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”Under 2021 lade vi grunden  
för stora omställningar”
Vi gick nog alla in i 2021 med förhoppningen att pandemin skulle lägga sig i takt med att  
vaccinationerna kom igång. Belastningen på hela sjukvården blev också något mindre,  
men vi var tvungna att hålla kvar restriktionerna i stor utsträckning, och det har varit en svår  
prövning att hålla ihop arbetsgrupper, att diskutera gemensamma utmaningar och att samla  
sig kring olika aktiviteter.

Med det sagt har vi under 2021 lagt grunden för 
stora omställningar. Digitalisering och digifysiska 
kontakter är inte längre bara ord och förhoppningar 
– vi har kunnat ställa om och kombinera insatser, 
exempelvis som komponenter i en stegvis vård.  
Nya tekniska lösningar håller på att utvecklas, och  
vi har i skuggan av pandemin blivit mycket mer 
benägna att pröva dessa. Det kommer att behövas, 
då vi står inför att nya, stora patientgrupper ska 
komma till BUP. Internetbehandling på stöd- och 
behandlingsplattformen har fortsatt att utvecklas, 
och behandlarstödet som finns på intranätet börjar 
bli alltmer täckande. 

Vi har under året sjösatt en ny sektionsindelning 
och sakta börjar förändringar ske i den riktning som 
organisationsförändringarna strävar emot: att säkra 
vården för de allra svårast sjuka, att ge förutsätt-
ningar för öppenvården att med ett mer avgränsat 
uppdrag ge möjlighet till en bättre vård utifrån  
evidensbaserad praktik och en bättre arbetsmiljö, 
att skapa nya enheter som strukturerar sig för att 
klara mycket stora patientflöden med bibehållen 
kvalitet, och att ha en forsknings- och utvecklings-
verksamhet som utgår från hela BUP:s behov.  
Givetvis är inte allt på plats eller i förändring – det 
kommer att ta flera år – men vi har en inslagen bana.

Vi har också påbörjat en översyn av våra lokaler i 
linje med de geografiska principer som våra besluts-
fattare har fastställt som en del i ambitionen att 
samla den specialiserade barnpsykiatrin mer, när nu 
primärvården successivt kommer att ta ett större 
ansvar för den första linjen vid psykisk ohälsa hos 
barn och unga. 

Arbetet med evidensbaserad praktik fortsätter. 
Processkartorna revideras årligen, och vårdproces-
sen behöver kontinuerligt ses över så att den kan 
balansera mellan höga ambitioner och rimlig 
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anpassning till verklighetens förutsättningar.  
Under året har också stora insatser gjorts för att 
skapa utbildningar tillsammans med Centrum för 
psykiatri forskning. De första kurserna kunde lanse-
ras under hösten, och fler är på gång.

Som ett led i att ha ett samlat grepp över en så stor 
verksamhet som BUP är, har vi under hösten börjat 
med sektionsvisa kvartalsuppföljningar utifrån flera 
perspektiv, för att i största möjliga utsträckning 
regelbundet kunna följa upp hur det går, och utifrån 
det planera och genomföra åtgärder. I det arbetet 
försöker vi också hitta indikatorer som så tidigt som 
möjligt kan ge en fingervisning om att en enhet börjar 
få det svårare att klara sitt uppdrag, så att vi tidigare  
än förut kan stötta upp. Patientsäkerhet, kvalitet i 
vården, prestationer i meningen att befolkningen  
får behovet av barn- och ungdomspsykiatrisk vård 
tillgodosett, arbetsmiljö, ekonomi och hållbarhet är 
alla viktiga perspektiv att parallellt arbeta med.

I sammanhanget bör nämnas att vi inom SLSO 
under året har stängt ner kvalitetsregistret för adhd, 
BUSA, på grund av utebliven finansiering. Det är 
särskilt tråkigt att vi inte har kunnat fortsätta när 
adhd är en så stor och viktig grupp att följa upp. 
Arbetet fortsätter dock, där flera av våra medarbe-
tare är involverade både nationellt och regionalt.  
Vi har kvar vårt andra stora kvalitetsregister, 

Vi ska alla ha den viktiga hållningen att 
det är vår gemensamma patient som vi 
med våra särskilda ”skills”, tillsammans 
med andras insatser, kan hjälpa en  
bit på vägen.
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Q-BUP, och skulle kunna använda data från det i 
mycket större utsträckning än vi gör idag.

Flera av de aktiviteter som beskrivs här syftar till 
att bidra till helheten – BUP är stort och det är inte 
så lätt att ha full överblick. Desto viktigare blir det 
att vi alla har hållningen att det är vår gemensamma 
patient som vi med våra särskilda ”skills” kan hjälpa 
en bit på vägen tillsammans med andras insatser.

Det har varit ett tungt år på många sätt – pandemi, 
arbete med rekrytering, stora förändringar och  
fortsatt högt patienttryck, och det finns mycket som 
vi kan göra bättre. Samtidigt är det viktigt att 
poängtera att väldigt mycket gott har skett under 
året. Det är tydligt att det finns ett starkt ”varför” 
bland alla oss medarbetare, och det leder till ett högt  
engagemang och ofta mycket åsikter. Det är något vi 

hela tiden behöver arbeta med, hur vi på ett bra sätt 
fångar upp de konstruktiva idéer och förbättrings-
förslag som många har.

Det är människor som åstadkommer detta,  
medarbetare som kommer med den där idén som 
öppnar för nya sätt att arbeta på, medarbetare som 
sträcker sig lite extra för att hjälpa en ungdom, ett 
barn och en familj, och som är med och bygger 
strukturer som underlättar för andra medarbetare 
att göra sitt arbete. Ett tack till alla er som gör BUP 
till vad det är.

Göran Rydén
Verksamhetschef BUP Stockholm
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Vår organisation
BUP Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och ungdoms psykiatriska  
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.

Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP,  
är en specialistverksamhet inom sjukvården för 
barn och ungdomar som har psykisk ohälsa.  
Vi erbjuder stöd och behandling till barn och ung
domar från 0 till 17 år. BUP är en del av Stockholms 
läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom 
Region Stockholm. Under året har BUP haft cirka  
20 300 unika patienter som genomfört cirka 183 000  
öppenvårdsbesök och vårdats under cirka 8 500 
dygn i heldygnsvården. 

BUP Stockholm är organiserat i en verksamhet 
med en rad lokala mottagningar i hela länet dit  
föräldrar och unga kan vända sig utan remiss.  
Vårt uppdrag är fördelat inom flera områden: 
psykiatrisk sjukvård, kunskapsspridning samt 
forskning och utveckling.

BUP Stockholm är uppdelat i flera sektioner
(organisation från 1 maj 2021):
• Ledning och styrning
• Lokalt verksamhetsstöd
• Sektion Östra Stockholm
• Sektion Västra Stockholm
• Sektion Intensiv öppenvård 
• Sektion Akut och heldygnsvård
• Sektion FoUU

Sektion Östra Stockholm har sex öppenvårds-
mottagningar i Danderyd, Ektorp, Farsta, Globen 
med teamet för döva och hörselskadade, Sollentuna 
och Täby.
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BUP Sektion  
Östra Stockholm 

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

BUP Sektion Intensiv
öppenvård

BUP Dagvårdsenhet
BUP DBT-team
BUP Enhet för psykos 
och bipolär sjukdom
BUP Mellanvård Nordost
BUP Mellanvård Sydost
BUP Mellanvård Sydväst
BUP Mellanvård Nordväst
BUP Traumaenhet

BUP Sektion Akut och  
heldygnsvård

BUP Akutenhet
BUP En väg in
BUP Heldygnsvårdsenhet 1
BUP Heldygnsvårdsenhet 2
BUP Heldygnsvård 
S:t Göran
BUP Dagvårdsenhet
BUP BUP Konsultenhet

BUP Sektion FoUU

BUP FoU Centrum

• OCD och relaterade
 tillstånd
• Immunpsykiatri
• Barninternet- projekt,
 BIP
• KIND
• Könsinkongruens-
 och dysfori, KID

BUP Internetbehandling

BUP Sektion  
Västra Stockholm

BUP Brommaplan
BUP Huddinge
BUP Jakobsberg
BUP Kungsholmen
BUP Skärholmen
BUP Solna
BUP Södertälje 
BUP Finska teamet

BUP Stockholm Verksamhetschef 

BUP Ledning och styrning

Verksamhetschef
2 Biträdande verksamhetschefer
5 Sektionschefer
ST-chef
Kommunikationsansvarig
Chefssekreterare

BUP Lokalt verksamhetsstöd
BUP HR och ekonomi
BUP Kvalitet, patientsäkerhet och delaktighet
BUP Systemförvaltning uppföljning och kommunikation
BUP Service och säkerhet
BUP Utbildning och utveckling
ST- kansli
Chefsöverläkare

Sektion Västra Stockholm har sju öppenvårds
mottagningar i Brommaplan, Huddinge,  
Jakobsberg, Kungsholmen, Skärholmen, Solna med 
Finska teamet samt Södertälje. 

Sektion Intensiv öppenvård samarbetar med och 
förstärker vården på de lokala öppenvårdsmottag-
ningarna när en mer intensiv behandling behövs, 
men kan också erbjuda diagnostik och behandling 
för särskilda patientgrupper. Här ingår dagvårds-
enheten, DBT-teamet, Enheten för psykos och  
bipolär sjukdom, Traumaenheten samt mellanvårds-
enheterna Nordväst, Nordost, Sydväst och Sydost. 

BUP Sektion Akut och heldygnsvård är en läns-
övergripande resurs som erbjuder heldygnsvård när 
det krävs omfattande och intensiva behandlings-
insatser. BUP har totalt tre heldygnsvårdsavdelningar 
– avdelning 1 och 2 ligger på Sachsgatan 10 på  
Södermalm och avdelning S:t Göran på S:t Görans 
sjukhusområde på Kungsholmen. Utöver heldygns-
vård finns här också Stockholms enda dygnetrunt
öppna akutmottagning för barn och ungdomar,  
Konsultenheten samt enheten ”En väg in”. 

Sektion FoUU är en gemensam resurs för klinisk 
forskning, utveckling och utbildning på BUP  
Stockholm. Inom sektionen har det under 2021  
funnits sju kliniska mottagningar, dit patienter kan 
remitteras för vård och samtidigt delta i olika projekt 
kopplade till forskning och metodutveckling. 

Lokalt verksamhetsstöd

Inom BUP Stockholm finns också lokalt verksam-
hetsstöd som erbjuder stöd till verksamheterna 
inom administration, ekonomi, HR, kommunikation, 
projektledning, it, lokalfrågor, verksamhetsutveck-
ling, uppföljning och internutbildning. Det finns 
också ett ST-kansli som administrerar och håller i 
ST-utbildning. 

 183 000
öppenvårdsbesök  
under 2021
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Ekonomi
Resultatet för 2021 slutade på 5,9 mkr, vilket är 20,2 mkr lägre än för 2020. Verksamhetens  
intäkter översteg budget med 14 mkr samt föregående år med 3,7 mkr. Intäkterna för såld  
hälso- och sjukvård blev 6,5 mkr lägre än budget och beror på en fortsatt lägre produktion  
inom öppenvården, bland annat som följd av den pågående pandemin. 

BUP uppnådde 97 procent av budgeterad målvolym. 
Jämfört med föregående år ökade intäkterna för såld 
hälso och sjukvård med 8,6 mkr.

Utomlänsintäkterna översteg budget med 9 mkr 
och är i linje med utfallet för föregående år. Ersätt-
ning för FoUU-bidrag översteg budget med 3,5 mkr. 
I slutet av 2021 ersattes vi bland annat med extra 
medel för PTP och ersättning för projekt som inte 
var budgeterade. Övriga intäkter översteg budget 
med 7,8 mkr. Bland dessa intäkter återfinns ersätt-
ning kopplad till pandemin på 3,4 mkr (jämfört  
med 12,5 mkr under 2020). Här ingår även vidare-
fakturering av lönekostnader på 7,7 mkr och vidare-
fakturerade kostnader för behandlingshem på 3,3 mkr. 

Verksamhetens kostnader blev 9 mkr högre jäm
fört med budget, och 24 mkr högre jämfört med 2020.

Personalkostnaderna, inklusive inhyrning, blev 
cirka 11,2 mkr högre än budget och cirka 40,7 mkr 

högre jämfört med föregående år. Vakanser har 
ersatts med inhyrning, övertid och extra ersättningar. 
Nya kostnadsställen har successivt bemannats upp, 
och fler STläkare har varit i tjänst under 2021.

Läkemedelskostnaderna är avsevärt lägre jämfört 
med budget och föregående år. 

Övriga kostnader är cirka 7 mkr högre än budge-
terat, och beror bland annat på reparation och 
underhåll av lokaler samt inköp av möbler och  
telefoni. Föregående år belastades verksamheten 
med ett utökat avkastningskrav på 10 mkr, vilket 
inte utgick 2021.

Produktiviteten har förbättrats jämfört med 
2020, och produktivitetsförändringen för kostnader 
är 2,1 procent (2020 minskade den med 4,4 procent) 
och för timmar 0,2 procent (2020 minskade den 
med 2,3 procent). 
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Forskning, utveckling  
och utbildning
Den 1 april 2020 bildades en egen sektion för forskning, utveckling och utbildning, FoUU,  
på BUP. Utgångspunkten har varit den verksamhet som har funnits på BUP FoU-centrum och  
BUP Internet behandlingsenhet, men med ett utvidgat uppdrag som sammanhållen resurs för  
klinisk forskning, metodutveckling och utbildning inom hela BUP Stockholm.  

Under hösten har nya strukturer för ledning, organi-
sation och administration förberetts och påbörjats 
inför en omorganisation den 1 januari 2022. Inom 
ramen för denna planering har Barninternetprojek-
tet integrerats i Internet behandlingsenheten och en 
ny enhet, Central öppenvård, startat under hösten 
2021. Under 2022 kommer en ny organisation med 
förändrad struktur för ledning, administration och 
klinisk verksamhet att träda i kraft.

Parallellt har verksamheten på BUP FoU-centrum 
och Internetbehandlingsenheten löpt på som vanligt. 
Gemensamt för den kliniska verksamheten är att 
alla patienter ingår i ett eller flera metodutvecklings 
eller forskningsprojekt. När en patient inkluderas i 
en studie eller ett utvecklingsprojekt görs en vård
begäran och ett upprättande av vårdplan på samma 
sätt som för andra BUPpatienter. Arbetet följer 
samma riktlinjer som gäller för BUP:s verksamhet 
som helhet. Patienten blir på så sätt både patient och 
studiedeltagare vid BUP FoUU. 

Mottagningarna Immunpsykiatri och KID är  
projektmottagningar som finansieras av särskilda 
projektmedel från HSF. Immunpsykiatriprojektet 
omfattar även samverkan med barnneurolog och 
barnreumatolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
och för KIDprojektet sker samverkan med barn
endokrinolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus samt 
ANOVA på Karolinska universitetssjukhuset. 

Sammanlagt har omkring 25 medarbetare varit 
helt eller delvis finansierade med andra projekt medel.

BUP FoU-centrum har under året haft en fortsatt 
aktiv forskningsmiljö, och även om anpassningar 
har fått göras utifrån rådande pandemi har många 
studier kunnat fortsätta. Åtminstone 30 studier med 
klinisk anknytning har pågått under året och inom 
en mängd olika områden, från genetik till internet-
förmedlad KBT-behandling. 

Den vetenskapliga produktionen har omfattat  
över 130 publikationer i vetenskapliga tidskrifter, 
medverkan i flera vetenskapliga konferenser och 
sam arbeten med andra universitet. I Sverige kan 
nämnas samarbetspartner som Stockholms univer-
sitet, universiteten i Malmö, Lund och Linköping, 
Jönköping University och KTH. Internationellt har 
vi samarbeten med bland andra King’s College i  
London, Storbritannien; Curtin University i Perth, 
Australien; och University of North Carolina, USA; 
samt medverkan i europeiska sammanslutningar 
som EU-AIMS för forskning inom autism.

BUP Stockholm hade i slutet av 2021 ungefär 30  
disputerade medarbetare och ytterligare 20 anknutna 
disputerade forskare. Det fanns också 12 medarbetare 
som var doktorander, varav 4 disputerade under 
2021, samt ytterligare 11 doktorander som var 
anknutna till BUP. 

Sammanlagt har omkring 30 medarbetare från 
BUP varit helt eller delvis finansierade av forsknings
anslag.

Flera händelser från forskningen inom BUP har 
lyfts i nyhetsartiklar på intranätet under året, till 
exempel publikationer, disputationer och avhand-
lingar, deltagande i konferenser och mottagna stipen-
dier. Under året har BUP:s beredningsgrupp för 
forskning träffats regelbundet, ungefär en gång i 
månaden.

 130
publikationer 
i vetenskapliga tidskrifter
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Bergenmodellen – förebygger  
och bemöter hot och våld 

Bergenmodellen är en metod för att förebygga och 
bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdel-
ningar. Under året har vi, trots pandemin och med 
en modifierad fysisk del och skyddsutrustning, 
genomfört tre grundutbildningar med 18 deltagare 
samt sju tvådagarsutbildningar för ST/UL, tim
anställda och sommarvikarier med 45 deltagare.  
Antalet deltagare per kurs har varit lägre än vanligt 
på grund av coronapandemin. 

Utbildningar

Under 2021 fortsatte arbetet med att vidareutveckla 
utbildningsutbudet för BUP:s personal i samarbete 
med CPF, KCP och KIND. Inom ramen för projektet 
Evidensbaserad praktik skapades ett utbildnings-
utskott med representanter från BUP:s ledning samt 
två psykologer som har verksamhetsövergripande 
specialistuppdrag med fokus på kompetensutveck-
ling och metodutveckling. Syftet med utbildnings-
utskottet är att fatta beslut och förankra och bedriva 
strategisk kompetensutveckling inom BUP. Målsätt-
ningen med utbildningsutbudet är att utbildningar 
för BUP:s personal ska vara tillgängliga, pedagogiskt 
utformade, följa processkartorna och ha koppling till 
verksamhetens behov. Visionen är att strategisk 
kompetensutveckling ger en vidareutveckling av 
personalens kunskaper och färdigheter, som är 
användbara i deras vardagliga arbete och resulterar i 
en säker vård för barn, unga och familjer inom BUP. 

Utvecklingen av nya utbildningar i samarbete med 
KCP, CPF och KIND har resulterat i lärarledda  
kurser, inspelade föreläsningar, seminarier och  
kunskapsstöd som dels riktar sig till särskilda yrkes-
grupper, dels består av mer generiska utbildningar. 
På intranätet skapades en sida om kliniska utbild-
ningar, där personalen kan hitta både kartspecifika 
och generella utbildningar. Arbete pågår även i 
några arbetsgrupper och samordnas av en psykolog 
med specialistuppdraget att ha fokus på kompetens-
utveckling. 

Ett nytt utbildningspaket för nyanställda inom 
BUP har utvecklats, så att nya medarbetare på ett 
strukturerat sätt kan få kunskap om vår verksamhet 
och sätta sig in i vägledande dokument för arbetet på 
BUP. Flera filmer har spelats in som en del av utbild-
ningspaketet. Coronapandemin har också krävt att 
medarbetare ska kunna utbilda sig digitalt.

BUP:s specialistutbildning

Den första omgången av BUP:s egen specialist-
utbildning, som görs i samarbete med KCP, gav 2021 
åtta nya specialistpsykologer, varav sju är kvar inom 
BUP. Under 2022 kommer fyra nya specialistpsyko-
loger att utexamineras, och under 2023 ytterligare 
sex specialistpsykologer. Beslutet om ett lönepåslag 
för specialistpsykologer från år 2021 kan ha ökat 
antalet sökande samma år, då 13 blivande specialist-
psykologer påbörjade utbildningen. I år påbörjas 
inrättandet av specialisttjänster, vilket också kan 
verka motiverande för BUP:s specialistpsykologer. 

Specialisttjänstgöring – ST

BUP Stockholm har idag 37 läkare som gör specialist-
tjänstgöring, ST, samt 5 legitimerade läkare som 
provar på läkararbete inom BUP för att förhopp-
ningsvis gå vidare till en STtjänst under året. 

ST är en utbildningstjänst där huvuddelen av 
utbildningen sker via kliniskt arbete under handled-
ning. STläkaren följer ett individuellt utbildnings-
program med roterande tjänstgöringar inom olika 
öppenvårdsenheter, heldygnsvård samt inom när-
liggande specialiteter. Vid sidan om den kliniska 
tjänstgöringen går STläkaren flertalet kurser. 
Under pandemin har all undervisning kunnat fortgå 
i digitalt format.  

Åtta nya 
specialistpsykologer
efter första omgången av BUP:s  
egna specialistutbildning
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Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Inom utbildningsuppdraget för verksamhets-
integrerat lärande, VIL, har BUP under 2021 haft 
sjuksköterskestudenter samt sjuksköterskor under 
specialistutbildning i psykiatrisk vård från Karolinska 
institutet, Röda Korsets högskola, Maria Cederschiölds 
högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) 
och Sophiahemmets högskola.

Flera huvudhandledare inom både heldygnsvård 
och öppenvård tillsattes under 2021 för att i nära 
samverkan stödja de kliniska handledarna. Vi har 
haft psykologkandidater och socionompraktikanter 
från Karolinska institutet, Stockholms universitet 
och Södertörns högskola. Vi har haft färre medi-
cinsk sekreterare-studenter än vanligt från Frans 
Schartau och Haninges Centrum Vux, eftersom 
utbildningar har lagts ned. BUP saknade arbets-
terapeutstudenter, men utökade samverkan med 
KI:s VFU-samordnare och tillsatte en huvudhand-
ledare för arbetsterapeuterna som ska samordna 
VFU inom denna kategori.

Studenter vittnar i VFU-enkäten om att handle-
dare och personalgrupper fått studenterna att 
känna sig välkomna, trygga och involverade på 
arbetsplatsen. Mer än 80 procent av studenterna 
kan tänka sig BUP som sin framtida arbetsplats.

Läkemedelsbehandling

BUP Stockholms Instruktion för barn- och ungdoms-
psykiatrisk läkemedelsbehandling uppdaterades 
2021 av farmakagruppen på BUP. Seminarier för 
läkargruppen och sjuksköterskegruppen har anord-
nats för att sprida kunskapen om dokumentet och 
hur man arbetar patientsäkert med läkemedels-
behandling. Under hösten har det hållits workshops 

på öppenvårdsenheterna för att uppdatera chefer, 
teamledare, sjuksköterskor och läkare kring 
instruktionen och i rutinerna kring läkemedels-
behandling, patienterna, provtagning med mera. 
Feedback från dessa workshops ger stöd i den fort-
satta utvecklingen av patientsäker läkemedels-
behandling. Arbetet fortsätter kontinuerligt fram-
över, bland annat med ovan nämnda grupper samt 
med BUP:s nya MLA-grupp (medicinskt lednings-
ansvariga läkare).

EVIDENSBASERAD PRAKTIK 
Projektet Evidensbaserad praktik har under 2021 
fortsatt implementeringen av BUP:s vårdprocess 
och de 18 vård processkartorna.

Bakgrund:

• 2018 lanserades vårdprocesskartor inom BUP 
Stockholm.

• 2019 startade projektet Evidensbaserad  
praktik, EBP, i syfte att samordna behandlar-
stöd, journalföring och utbildningskoncept 
kring de olika kartorna. Processledare,  
processägare, linjerepresentanter, verksam-
hetsstöd med specifik utbildning samt it och 
kommunikation har tillsammans med andra 
medarbetare arbetat med specifika uppgifter. 
Feedback har samlats in för uppdatering och 
fortsatt utveckling där behov har framförts.

• 2021 lanserades en ny vårdprocess på BUP  
Stockholm som inbegrep nyheten standardi-
serad BAS-utredning inom ramen för initial 
bedömning.

Under 2021 har utveckling och stöd i implemen-
tering fortsatt i workshopform med specifika 
teman som alla enheter har arbetat med, kring 
BUP:s vårdprocess, barnpsykiatrisk bedömning 
och vårdplanen. 

Förutom att arbeta med olika teman har arbets-
gruppen funnits på plats på de lokala enheterna 
för att utbilda och ta emot feedback, så att fort-
satt utveckling av utbildningar, behandlarstöd 
och nya workshops och teman kan prioriteras 
efter medarbetarnas identifierade behov.
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Patientsäkerhet
Även det gångna året kom att präglas av coronapandemin, bland annat i form av högre  
frånvaro bland medarbetare och fler distanskontakter med patienter. Alla enheter har dock 
kunnat upprätthålla sin verksamhet, om än i något begränsad omfattning under kortare  
perioder, och patient säkerhetsarbetet har kunnat fortgå som planerat. 

Fokusområden 
2021

• Riskförebyggande arbete
• Suicidprevention

• Delaktighet
• Läkemedelsbehandling

Nästan alla enheter, 30 av 33, och totalt 91 procent, 
gjorde en riskrond under 2021. Det är till och med 
ett högre resultat än det föregående årets, som också 
var ett rekord. Riskronderna är en av våra metoder 
för att ”tänka efter före”, och där vi har en möjlighet 
att engagera medarbetarna i ett riskförebyggande 
arbete. 

Andelen nya patienter där en strukturerad suicid-
riskbedömning gjordes ökade till 66 procent för de 
som är 13–17 år. Vi vidgade också detta till ålders-
gruppen 10–12 år, där andelen blev 65 procent.  
I suicidpreventionsarbetet strävar BUP mot att alla 
suicidförsök ska avvikelserapporteras, eftersom det 
innebär att händelserna också analyseras och att 
eventuella åtgärder som leder till ytterligare förbätt-
ringar av verksamheten kan vidtas. Även här blev vi 
bättre på att fånga in dessa händelser som kom att 
närma sig hundra till antalet.  

Att patient och vårdnadshavare är delaktiga i  
planeringen av vården är en viktig del i att göra  
vården säker. En aspekt vi fokuserade på var om 
själva vårdplanen skrevs ut, med antagandet om att 
patient och vårdnadshavare då skulle få utskriften. 
Andelen utskrivna vårdplaner ökade från 5 procent 
år 2020 till 7 procent 2021. Det var en stor spridning 
mellan olika enheter, och det är känt att vårdplanen 
kan tillgängliggöras även på andra sätt, varför fokus 
för kommande år kommer att breddas.

Olika aspekter kring uppföljningen av läkemedels
behandling var ett annat område som vi fokuserade 
på. Av olika tekniska anledningar gick det inte  
att följa upp i hur stor utsträckning biverknings
formuläret PSEC (Pediatric Side Effects Checklist) 
användes, eller hur vanligt det var med så kallade 
egenvårds bedömningar. Däremot var det 12 procent 
av patienterna med nyinsatt medicinering som  
träffade en sjuksköterska inom fyra veckor. Även här 
var spridningen stor mellan enheterna. 

Slutligen kan vi konstatera att antalet rapporte-
rade risker och avvikelser ännu en gång, om än  
med liten marginal, blev det högsta någonsin. Som 
en temperaturmätare på medvetenheten om och 
engagemanget i patientsäkerhetsfrågorna inom BUP 
är detta något glädjande.
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Medarbetare
Under 2021 har BUP:s medarbetare och chefer kämpat på för att fortsätta att ge våra patienter en 
god vård. Det har varit i motvind, då både kollegor och patienter har blivit sjuka i covid och orsakat 
många ombokningar av besök, vilket dels skapat extraarbete, dels orsakat förlängda behandlingar.

I april och maj genomfördes en organisations
förändring som innebar att flera enheter flyttades 
från en sektion till en annan. I samband med det  
tillsattes nya chefer på några av enheterna. Det är inte 
ovanligt att medarbetare väljer att sluta i samband 
med att en chef slutar. På några av våra mottagningar 
har personalomsättningen varit hög, men på totalen 
låg kvarstannandegraden inom BUP på 83 procent 
2021, medan den för 2020 låg på 82 procent. 

Antal anställda

Antalet månadsanställda i december 2021 var 976, 
att jämföra med i december 2020, då antalet var 971. 
Antalet anställda förväntas öka under 2022, efter-
som BUP har fått ett utökat uppdrag i form av den 
psykiatri som BUMM tidigare har bedrivit.

Kompetensförsörjning

BUP har under 2021 arbetat vidare för att motivera 
medarbetarna att höja sin kompetens. I syfte att 
främja tillgången på specialistpsykologer har en 
egen specialistutbildning startats i samarbete med 
Kompetenscentrum för psykoterapi. Våren 2021 
examinerades de första åtta personerna. Ett löne-
påslag på 5 000 kronor ges till de färdigutbildade.

Sedan tidigare är kompetensstegar för sjuk
sköterskor och psykologer införda. Under 2021 
påbörjades arbetet med kompetensstegen för  
skötare och undersköterskor. Det första steget var 
att låta sex personer komplettera sina utbildningar 
så att de motsvarar de utbildningar som finns idag. 
De medarbetare som slutförde denna komplettering 
fick 1 000 kronor i lönepåslag.

Även under 2021 har BUP haft brist på specialist-
läkare, specialistsjuksköterskor och erfarna  
psykologer. Det är svårt att rekrytera inom dessa 
professioner på grund av att konkurrensen är hård.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron, det vill säga andel  
sjukfrånvaro av planerad arbetstid, är tillbaka på 
samma nivå som före pandemin. Under 2021 var 
sjukfrånvaron 7,5 procent. Jämfört med föregående 
år är det en minskning, då den totala sjukfrånvaron 
2020 var 9,8 procent. År 2019, alltså året före  
pandemin, var den totala sjukfrånvaron 7,5 procent.  
Det högre talet för 2020 förklaras av pandemin,  
av såväl faktisk sjukdom som av rekommendatio-
nerna från Folkhälsomyndigheten att stanna 
hemma vid minsta symtom.

Per anställd var sjukfrånvaron i genomsnitt  
23,4 dagar 2021, att jämföra med 31,3 dagar år 2020 
och 24,3 dagar 2019.

Minskningen under 2021 har skett inom både  
korttids- och långtidsfrånvaro. HR-specialisterna 
har även i år arbetat tillsammans med enhetscheferna 
för att få tillbaka långtidssjukskrivna i arbete och 
för att förhindra att andra medarbetare blir sjuk-
skrivna en längre tid.

2,3 %
lägre sjukfrånvaro jämfört med 2020
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Miljö och hållbar utveckling
All utveckling och förändring inom BUP:s verksamhet, och hela Stockholms läns sjukvårdsområde,  
ska belysas ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Läkemedel

BUP:s läkemedelsavfall har under året minskat till 
3,2 kilo. Kassationen är konstant låg för BUP och 
härrör delvis från läkemedel som lämnats kvar av 
patienter efter utskrivning från heldygnsvården. En 
bidragande orsak till årets minskning är att akuten 
har minskat på sitt bassortiment och att man inom 
heldygnsvården köper in förpackningar av mindre 
storlek av läkemedel som inte används så frekvent.

Miljö och farmakologisk behandling

Miljöaspekten är viktig i BUP:s arbete med farma
kologisk behandling. BUP:s instruktioner för  
farmakologisk behandling har ett avsnitt om miljö 
och läkemedel. För att underlätta för läkarna att  
göra bra miljöval finns här samlad miljöinformation 
för samtliga anvisade preparat. Informationen är 
sammanställd utifrån Kloka listan och Region 
Stockholms lista över miljöbelastande substanser. 
Under året har mindre justeringar gjorts i instruk-
tionen och en uppdatering har påbörjats, där utöver 
en uppdatering av miljöinformationen kring preparat 
även har lagts till information om hur kassationen av 
läkemedel ska ske inom Region Stockholm.

Ekologisk frukt, kaffe och te

Den övervägande mängden av kaffe, te och frukt 
köps in via Selecta eller som fruktkorgar enligt  
ramavtal. I dessa fall är miljöhänsyn tagna vid  
upphandlingen. Av den mindre mängd kaffe och te 
som köptes in utanför avtal var 76 procent ekologisk  
(81 procent 2019) och för frukt var siffran 73 procent 
ekologisk (67 procent 2019). 

Minska mängden engångsmaterial

Enheterna har i princip fasat ut engångsmaterial där 
det är möjligt. Det som främst återstår av engångs
karaktär är pappersmuggar, där de inte kan ersättas 
av hygienskäl, samt pappershanddukar och toalett-
papper.

Dubbelsidiga utskrifter

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

Elektronisk informationsinhämtning

Vi håller på att ersätta insamling av information på 
papper med insamling via elektroniska formulär.  
Ett exempel är hållbarhetsredovisningen som enbart 
gjordes via ett dokument som skickades in med 
e-post.

Information och kommunikation

Alla verksamheter inom Stockholms läns sjukvårds-
område har miljöombud som tillsammans med sina 
chefer ska arbeta för att vidareutveckla miljöarbetet. 
BUP:s miljöombud bevakar och arbetar efter uppsatta 
miljömål. Rollen innebär också att kommunicera 
information om miljöarbetet i olika kanaler samt att 
fånga upp förbättringsförslag från med arbetarna. 
För att säkerställa kvaliteten på miljö arbetet har 
BUP tagit fram en obligatorisk grundutbildning för 
miljöombud som ges under en heldag. Utbildningen 
går igenom de olika moment som ingår i miljö
ombudets uppgifter och är kopplad till BUP:s miljö-
ledningssystem. För att säkerställa kontinuitet 
rekommenderas enheterna att om möjligt ha två 
ombud per enhet.

Under 2021 har två utbildningar hållits för miljö-
ombuden, en digitalt via Teams och en på plats i 
BUP:s utbildningslokal. Erfarenheten är att en prak-
tisk utbildning, som den för miljöombud, svårligen 
går att genomföra på Teams med bibehållen kvalitet.

Årets två planerade miljöombudsmöten kunde 
genomföras på Teams. Formatet fungerar bra för att 

3,2 kg 
läkemedelsavfall kasserade
BUP under 2021
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sprida information, men diskussionen blir lidande. 
För att underlätta ombudens arbete på enheterna är 
det viktigt att de får personliga kontakter med andra 
ombud och kan utbyta idéer och erfarenheter med 
varandra.  

Under året har ett nyhetsblad publicerats.  
Nyhetsbladet har skickats ut med epost till miljö-
ombud och enhetschefer och finns också tillgängligt 
på Insidan på BUP:s miljösidor. 

Miljösidorna på intranätet uppdateras regelbun-
det med nyheter av vikt för miljöombuden. Där finns 
även Region Stockholms nya dokument ”Hållbarhets-
strategi” och ”Hållbarhetspolicy” tillgängliga samt 
dokumentation från miljöombudsmötena.
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Delaktighet 
Inom BUP finns det två brukarinflytandesamordnare, BISAM, som med hjälp av BUP:s patientlöften 
arbetar för att synliggöra barns och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande i vården.  
BISAM är därför centrala i arbetet med barns rättigheter, delaktighet och inflytande. 

BISAM samordnar brukarrådet, håller i patient- och 
närståendeforum, samordnar de barnrättsombud 
som utsetts under 2021, håller i barnkonsekvens-
analyser med mera. BUP:s brukarråd består av elva 
föreningar som  
företräder olika 
patientgrupper och 
träffas varje månad. 
BUP:s brukarråd är 
ett samarbete med 
Maria Ungdom och 
Stockholms centrum 
för ät störningar. 
Deras uppgift är  
att bevaka patient-
perspektivet och på 
olika sätt stötta 

BUP i utvecklings- och förbättringsfrågor. Brukar-
rådet har under året ingått i ett antal arbetsgrupper 
och bland annat varit delaktiga i arbetet som hand-
lar om samverkan internt inom BUP och mellan 
olika vårdgivare inom barn- och ungdomsvården.

BISAM är även med och samordnar BUP:s patient-
enkät. Att öka svarsfrekvensen på patientenkäten är 
ett prioriterat område inom BUP.

Ett sätt att öka känslan av delaktighet hos barn 
och vårdnadshavare är patient- och närstående-
forumen, som BISAM håller i som ett stående  
inslag i heldygnsvården. Via dem säkerställs att  
synpunkter på vården samlas in och kan användas 
till förbättringar.

På Vårdgivarguiden finns inspirations- 
 material från BUP

Informationsfoldern RESPEKT är framtagen av  
BUP och kan användas som inspirationsmaterial av 
andra verksamheter och enheter. Läs mer på  
Vårdgivarguidens webbplats (vardgivarguiden.se), 
på sidan ”Barns ställning i vården”.

Barnrättsombud, barnkonsekvens- 
analyser och riskanalyser

Inom BUP finns barnrättsombud. De inrättades  
som ett sätt att uppmärksamma barns bästa och 
barns rättigheter. Region Stockholm utbildar nya 
barnrättsombud varje år, och under 2021 fanns det 
sammanlagt tio barnrättsombud. 

Barnrättsombudens uppdrag är bland annat att 
värna om barnets perspektiv och delaktighet, att 
inspirera och stödja kollegor i barnrättsarbete, att 
hålla sig uppdaterade i aktuella barnrättsfrågor och 
att delta i så kallade barnkonsekvensanalyser. 

BUP:s barnrättsombud har deltagit på Barnrätts-
dagarna 2021 och berättat om BUP:s strukturarbete 
med barnrättsfrågorna – ”Hållbar systematisk 
struktur för barnets bästa”. Läs mer på webbplatsen 
barnrattsdagarna.se.

239
patient- och närst

 
åendeforum genom fördes i 

heldygnsvården under 2021. 249 patienter  
respektive 143 närstående deltog i forumen. 
Antalet synpunkter på vården som inkom 
under 2021 var 951. 

”Det är bra att spela kort och fia med knuff för att 
distrahera tankarna. Bra att playstation finns nu.”

”Det är fantastisk personal här, de är så engage-
rade och snälla. De finns där, lyssnar och förklarar 
varför.”

”Jag hade behövt få mer information då jag vårda-
des på LPT för att känna mig trygg.”

”Nattpersonalen har varit ett bra stöd. När jag inte 
kunde sova fanns de där, vi pratade och jag fick 
nåt att äta och det blev lättare att somna om.”

”Jag tycker det vore bra om det finns böcker på 
avdelningen som handlar om psykisk ohälsa,  
hur det är, och hur man tillfrisknar.”

RESPEKT

Våra 
patientlöften  

– dina  
rättigheter

Patientmakt

Effektiv 
vård

Empati
Säker vård

Klagomål

Tillit och 
tillgänglighet Respekt
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BISAM på BUP är även barnrättsombud och  
sammankallar oftast till arbetet med barnkonsek-
vensanalyser. I barnkonsekvensanalysen samlas 
barnrättsombuden för att tillsammans med BISAM 
analysera olika frågeställningar mot bakgrund av 
barnkonventionens grundprinciper. Frågeställning-
arna har exempelvis kunnat vara knutna till BUP:s 
omorganisation och till vårdprocesskartorna inom 
vuxenpsykiatrin, där barn som anhöriga har belysts. 
Syftet har varit att identifiera risker och att hitta  
förbättringsförslag på hur barnets bästa bättre kan 
tas i beaktning.

En viktig del i BUP:s riskförebyggande arbete är 
riskanalyser som innehåller vård ur ett patient-
säkerhets- och barnrättsperspektiv. Under 2021 har 
arbetet med riskanalyser ur ett barnrättsperspektiv 
påbörjats. Ett barnrättsombud deltar och bär ett  
särskilt ansvar för att barnrättsfrågorna uppmärk-
sammas. Riskanalyser som gjordes ur ett barnrätts-
perspektiv under 2021 gällde om- och samlokalise-
ring av enheter inom BUP. 

En annan viktig del i BUP:s riskförebyggande 
arbete är att det genomförs så kallade riskronder på 
enheterna varje år. På riskronderna är vård och 
patientsäkerhetsaspekter i fokus.
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Håller vi måttet?  
BUP:s kvalitetsuppföljning

BUP:s uppdragsgivare följer upp BUP:s verksamhet 
inom en rad olika kvalitetsområden, som tillgänglig-
het, kvalitet och delaktighet samt kunskapsbaserad 
och ändamålsenlig vård. Varje år sammanställs en 
verksamhetsberättelse, redovisningar kring patient-
säkerhet och hållbarhet samt ett kvalitetsbokslut 
inom SLSO, i vilket uppgifter för BUP redovisas. 
Under 2021 var det en externrevision på ett par av 
BUP:s enheter. Revisionen följer upp hur vi lever upp 
till ledningssystemen när det handlar om kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö.  

Mycket statistik samlas in via journalsystemet 
och det vårdadministrativa systemet, men vi genom-
för även egna enkätundersökningar. Genom att våra 
patienter fyller i olika skattningsformulär av symtom 
och funktion har verksamheten också möjlighet att 
följa upp om patienters symtom och funktion har 
förbättrats. 

BUP rapporterar även till det nationella kvalitets-
registret Qbup, i vilket vi får möjlighet att jämföra 

vår verksamhet med andra BUP-verksamheter  
i landet.

Tillgängligheten och väntetiderna till en första 
bedömning, utredning och behandling inom BUP 
har under flera år varit föremål för intresse från vår 
omvärld. Det här följs kontinuerligt inom verksam-
heten för att man ska kunna upptäcka och åtgärda 
tillgänglighetsproblem i tid. För 2021 visar uppfölj-
ningen att 81 procent av de nya patienterna erbjöds 
tid för ett första besök inom 30 dagar, att 92 procent 
av de beslutade barn- och ungdomspsykiatriska 
utredningarna kunde påbörjas inom 30 dagar, och 
att 92 procent av de planerade behandlingsinsat-
serna kunde starta inom 30 dagar från beslut. 

Vad tycker våra patienter? 
Inom BUP Stockholm genomförs en patientenkät två 
gånger per år. Under 2021 har cirka 1 700 föräldrar 
eller motsvarande samt 1 400 patienter i åldrarna 11 
år och uppåt besvarat enkäten som delats ut inom 
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BUP. Majoriteten av våra patienter uppger i enkäten 
att de tycker att vården har varit värdefull och att  
de skulle rekommendera andra som är i en liknande 
situation att söka hjälp på våra enheter. De upp lever 
också att de får ett gott bemötande. Flera upplever 
dock att de skulle vilja ha mer information om den 
hjälp och vård som de kan få och även ges större  
möjligheter att vara mer delaktiga i planeringen av 
vården. 

Hur går det för våra patienter? 

Genom att systematiskt bedöma våra patienters 
funktionsnivå med Children’s Global Assessment 
Scale (CGAS) i början och slutet av BUPkontakten, 
kan vi följa hur funktionsnivån förändras. Av de  
6 500 patienter över 4 år som avslutade sin BUP
kontakt under 2021 och hade gjort minst fyra  
besök på BUP hade funktionsnivån visat en kliniskt 
signifikant förbättring för 30 procent.

Kontaktorsaker för nya patienter  
inom lokal öppenvård 2021

Andel i  
procent

1 Oro/ängslan/ångest 30

2 Depressiva symtom/nedstämdhet 30

3 Oro kring avvikelser i utvecklingen 26

4 Problem med hyperaktivitet,  
koncentration eller uppmärksamhet

24

5 Problem med närhet/distans.  
Svårigheter i kontakt eller kommunikation

18

6 Bråkighet/trots/aggressivitet/utbrott  
(inkl. snatteri, stöld etc.)

14

7 Suicidtankar, -hot och -handlingar 14

8 Självskadebeteende 12

Instämmer i hög utsträckning Instämmer i mindre utsträckning

Personalen har lyssnat på mig. Jag har fått tillräckligt med information om den hjälp 
som kan erbjudas.

Det har varit lätt att prata med dem. Jag har fått tillräckligt med information om hur  
personalen bedömer mitt barns/mina svårigheter.

Frågor och bekymmer har tagits på allvar. Det har funnits en tydlig plan för den vård som vi fått  
på enheten.

Fått ett bra bemötande. Jag har känt mig delaktig i planeringen av vården.

Sammantaget fått bra hjälp här. Det känns att personalen vet hur de ska hjälpa oss  
med de problem jag/vi sökt för.

Funnits någon i personalen som man kunnat framföra  
klagomål/synpunkter till om det varit något.
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Kommunikation

Chefsbrevet – en kanal för  
enhetschefer på BUP

Under 2021 skickade kommunikationsenheten ut 
nyhetsbrevet ”BUP Chefsbrev” till alla enhetschefer 
och medicinskt ledningsansvariga på BUP Stockholm 
– sammanlagt cirka 65 personer. Syftet är att ge 
chefsstöd i till exempel medarbetarfrågor, ekonomi, 
kommunikation, brukarfrågor och patientsäkerhet. 
Chefsbrevet är en viktig kanal för ledningen för att 
nå ut med samlad information till cheferna. Nyhets-
brevet ges ut varje månad med sommaruppehåll. 
Under året skickade vi också ut ett extra chefsbrev 
om coronaläget. 

”Ledningen informerar” – filmer som  
vänder sig till alla medarbetare

”Ledningen informerar” är en kort videoinspelning 
från verksamhetschefen till BUP:s medarbetare.  
Filmen publiceras på intranätet en gång i månaden, 
med sommaruppehåll, och lyfter upp aktuell infor-
mation som verksamhetschefen vill sätta fokus på 
och kommunicera till verksamhetens medarbetare. 

BUP har startat podden ”Nyfiken på” 

BUP har en podd som heter ”Nyfiken på”, där verk-
samhetschefen Göran Rydén intervjuar kollegor 
inom olika delar av verksamheten. Podden riktar  
sig till alla medarbetare inom Stockholms läns  
sjukvårdsområde, men främst till BUP och de verk-
samheter som har patienter upp till 18 år. Tanken är 
att få mer inblick i och kunskap om allt som pågår 
inom BUP och närliggande verksamheter. 

Under året publicerade BUP sju avsnitt inom olika 
ämnen: 
• patientsäkerhet
• processer och processkartor
• patientens delaktighet – intervju med Föreningen 

Storasyster
• Maria Ungdom och Stockholms centrum för 

ätstörningar
• barnpsykiatri 0–17 år
• behandlarstöd och kompetensutveckling
• primärvårdens förstalinjeuppdrag.
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BUP:s intranät ”Insidan” – ett levande verktyg 
för våra medarbetare 

I början av året fick intranätet nya sidor för behand-
larstöd och utbildningar. På behandlarstödssidorna 
ligger arbetsmaterial och länkar som rör vård-
processens olika steg: bedömning och utredning,  
vårdplanering, insatser och uppföljning. Materialet 
har fyllts på kontinuerligt under året. 

Även informationen om kurser och kompetens-
utveckling för BUP:s medarbetare fick ett nytt hem 
på intranätet och en rejäl påfyllning under 2021.  
Här hittar man nu bland annat introduktionskurser 
för nyanställda, verksamhetsförlagd utbildning och 
helt nytt innehåll i form av kliniska utbildningar, 
som i sin tur är indelade i generella kurser och  
kartspecifika utbildningar för specifika tillstånd.

Under året har också ett nytt dokumenthante-
rings- och diariesystem införts, Platina. Cirka  
800 rutiner och anvisningar har migrerats över  
till intranätet och strukturerats kategorivis för  
lättare sökbarhet. 

Under året publicerade vi 225 nyhetsartiklar på 
intranätet inom olika ämnen: 
• forskning
• utbildningar och föreläsningar
• behandlarstöd
• nedslag i olika delar av verksamheten
• intervjuer med medarbetare
• internt uppmärksammande – månadens ros, 

utmärkelser
• omvärldsbevakning – Socialstyrelsen,  

Barnombudsmannen, Umo, regeringen, SBU etc.
• ”Ledningen informerar” och avsnitt av podden 

”Nyfiken på”.

Bup.se

900 000 besökare hittade till BUP:s webbplats,  
bup.se. De flesta av besökarna kom från storstads
regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. 
Mest besökta sidor var kontaktsidorna och sidor för 
olika diagnoser och tillstånd. Tre fjärdedelar av alla 
besök sker via mobil, mot en knapp fjärdedel som 
görs via dator. Under året publicerade vi 24 nyhets-
artiklar och reportage från verksamheten, om allt 
från forskning till barnrättsfrågor och intervjuer 
med olika medarbetare.
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Vad hände mer på BUP  
under 2021?

Digital strategi

Under året tog BUP fram en digital strategi kopplat 
till en handlingsplan. BUP:s digitala närvaro är inte 
bara nödvändig utifrån tillgänglighetsperspektivet 
utan också ett krav som våra patienter och vårdnads-
havare ställer på oss. För vår verksamhet är det  
viktigt att ha en övergripande plan för vilka digitala 
aktiviteter som bör stödjas och hur vi ska arbeta 
digitalt på olika nivåer. Det handlar i första hand om 
att erbjuda en jämlik vård med ökad patientdelaktig-
het och att se över våra befintliga system. Syftet med 
vår digitala strategi är att skapa mervärde för våra 
patienter och vårdnadshavare men också att ge olika 
typer av digitala stöd.

Bättre samverkan kring barn med autism

HAB, Habilitering och Hälsa, och BUP fick under 
året ett uppdrag av hälso och sjukvårdsförvalt-
ningen att ta fram gemensamma förslag för en bättre 
samverkan i vårdprocessen för barn och unga med 
autism. Uppdraget innebar att ta fram förslag på 
utveckling av arbetssätt som medför en mer sam-
manhållen vård för barn och ungdomar med ASD 
(med eller utan samtidig adhd och/eller intellektuell 
funktionsnedsättning). Fokus är den vård som ges 
av BUP och/eller HAB, det vill säga habiliterande 
respektive barn- och ungdomspsykiatriska insatser. 
Målgruppen är alla barn och ungdomar med ASD, 
det vill säga inte enbart den undergrupp som i dags-
läget får vård från både BUP och HAB samtidigt. 

BUP Kungsholmen positiva till digitala insatser 
för ångest och depression

Pandemin förändrade arbetssättet på BUP  
Kungsholmen. När det inte längre var möjligt att 
erbjuda gruppinsatser på plats övergick mottag-
ningen till en digital lösning. Något som både barn 
och föräldrar ser som positivt. Rent tekniskt loggar 
familjen in sig på 1177.se, där de kommer in på en 
stöd- och behandlingsplattform och då får tillgång 
till de filmer och hemuppgifter som ingår.

BUP erbjuder internetbehandling för  
tvångssyndrom

Under året började BUP Internetbehandling att 
erbjuda barn och ungdomar (8–17 år) behandling för 
tvångssyndrom. Internetbehandling passar framför 
allt som en första insats för OCD när problematiken 
inte är så komplex och den psykosociala situationen 
är relativt stabil. Behandlingen har utvärderats på 
BUP FoUcentrum där den har jämförts med  
KBT-behandling ”face-to-face” och visat sig vara en 
kostnadseffektiv metod.

Barnfridslagen infördes i juli 2021

I juli 2021 trädde den nya barnfridslagen i kraft. 
Lagen gör det straffbart att utsätta barn för att 
bevittna våld i en nära relation. Jaana Lignell,  
medicinskt ledningsansvarig läkare på BUP:s  
akutenhet, menar att lagen är ett bra stöd som  
stärker tryggheten för de patienter som har blivit 
vittnen till den typen av våld.
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Ett år med självvald inläggning

I december 2020 öppnade BUP Stockholm upp för 
möjligheten till självvald inläggning. Det innebär att 
patienter med en pågående vårdkontakt, och med ett 
stort vårdbehov, har möjlighet att själva begära att 
bli inlagda på BUP:s heldygnsvård. Det rör sig om  
en individuell överenskommelse mellan patient, 
vårdnadshavare och öppen- eller heldygnsvården, 
som kan användas vid behov. Patienter kan skriva 
kontrakt med heldygnsvården och öppenvården,  
vilket ger dem en möjlighet att själva avgöra när de 
känner ett behov av att få bli inlagda. Under 2021  
har denna möjlighet använts av en jämn ström av 
patienter, och vid flera tillfällen har närmare tio 
patienter varit inlagda samtidigt. 

Barnkonsekvensanalyser

Under 2021 utfördes två barnkonsekvensanalyser 
utifrån perspektivet kring hur vuxenpsykiatrins 
vårdprocesskartor förhåller sig till barns bästa, barn 
som närstående och till barnkonventionens artiklar. 
Analyserna ska även lyfta aspekter som idag saknas.

BUP:s brukarinflytandesamordnare, BISAM, fick 
i uppdrag att sammankalla till en barnkonsekvens-
analys av två av vuxenpsykiatrins vårdprocesskartor 
med fokus på barn som närstående. De kartor som 
analyserades var heldygnsvårdskartan och adhd-
kartan, och förhoppningen var att lärdomarna skulle 
kunna generaliseras till andra vårdprocesskartor.

Ny processkarta för sucidprevention

Under 2021 har flera dokument färdigställts som har 
fokus på suicidprevention och riktar sig till alla som 
arbetar inom SLSO Psykiatri. Innehållet gäller alla 
patienter men där kunskap om barn och ungdomar 
lyfts fram på olika sätt. Samtliga dokument grundar 
sig på den övergripande strategin för suicidpreven-
tion inom Region Stockholm (2020).

Tre områden lyfts fram som centrala i det suicid-
preventiva arbetet:
1) Arbetssätt för bedömning och vårdplanering vid 

suicidalitet. Tre olika arbeten har slutförts under 
2021:
a. Processkartan för suicidprevention komplet- 
 terar de tillståndsspecifika kartorna och  
 ger stöd i när och hur man ska bedöma  
 suicidrisk och när t.ex. läkarbedömning ska  
 vara del av bedömningen. Den är också mer  
 komplett då den inkluderar såväl heldygns- 
 vård som öppenvård.
b. Kunskapsstödet är ett omfattande  
 dokument med faktarutor om barn och  
 ungdomar. Förutom strukturerad suicid-  
 riskbedömning berörs dokumentation och   
 personcentrerat bemötande.
c. En utbildning för personal som arbetar med  
 barn och ungdomar, med 17 filmade föreläs 
 ningar (totalt 3,5 timmar), finns tillgängligt  
 digitalt. Ett tillhörande utbildningsmaterial  
 med reflektionsfrågor gör utbildningen enkel  
 att genomföra på respektive arbetsplats.

2) Stöd till personal efter suicid är centralt för att 
dels erbjuda akut krisstöd, dels för att lära av 
händelsen genom retrospektiv genomgång.  
Arbetet beskrivs i en riktlinje för SLSO Psykiatri. 
Flera BUP enheter har under 2021 efterfrågat och 
genomfört retrospektiv genomgång.

3) Stöd till anhöriga är ett område som behöver 
utvecklas ytterligare. 



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.
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