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Denna rapport redovisar resultatet av en utvärdering som har gjorts om hur 
personalen vid BUP Värmland uppfattar effekterna av en omorganisation och 
förstärkningen av vårdgarantin för de olika patientgrupperna. FoU Välfärd 
Värmland, Karlstads universitet, fick uppdraget av BUP Värmland, Landstinget i 
Värmland, att under hösten 2011 genomföra utvärderingen vilket gjordes genom 
en enkätstudie vänd till samtlig personal vid BUP Värmland.

Utifrån den höga svarsfrekvensen och utförligheten i svaren, kan det konstateras 
att personalen vid BUP Värmland är mycket engagerad och mån om att 
verksamheten skall hålla en hög kvalitet. Organisationens struktur i sig är de 
flesta svarande nöjda med, men ett stort problem som många beskriver är att 
mängden patienter upplevs som oproportionerlig i förhållande till befintliga 
resurser inom BUP Värmland. Detta påverkar också möjligheterna att klara av 
den förstärkta vårdgarantin som har högprioriterats, enligt de flesta svarande 
på bekostnad av mer långsiktiga kvalitetsparametrar inom vården. Exempelvis 
uppges den tydlighet i nya organisationens flöde som var tänkt för patienter 
med neuropsykiatrisk problematik ha påverkats negativt av en högprioriterad 
vårdgaranti utifrån de begränsade resurser som finns. Organisationens delar 
inom BUP Värmland som utgörs av fyra olika enheter, upplevs också av flera i 
personalen som alltför åtskilda sinsemellan. Personalen är mån om bibehållandet 
av nuvarande kompetens genom fortbildning och handledning samt rekrytering 
av ny kompetens för att ännu bättre kunna möta aktuella och framtida vårdbehov.
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Sammanfattning 

 

Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) Värmland vänder sig till barn och 

ungdomar i åldern 0-18 år samt deras familjer. Verksamheten hör till division 

psykiatri inom Landstinget i Värmland (LiV) och är länsgemensam. I september 

2010 genomfördes en omorganisation så att verksamheten kom att fördelas på 

fyra enheter. En annan förändring som har genomförts från och med hösten 

2010 är en förstärkning av vårdgarantin med syfte att minska väntetiderna. 

Utifrån detta önskar uppdragsgivaren, BUP Värmland, utvärdera personalens 

uppfattningar om dessa förändringar. Syftet med utvärderingen är således att 

utvärdera och jämföra hur personalen i den nuvarande organisationens olika 

enheter uppfattar effekterna av omorganisationen och förstärkningen av 

vårdgarantin för de olika patientgrupperna. 

En enkät har i nära samarbete med uppdragsgivaren tagits fram speciellt för 

utvärderingen. Enkäten innehåller både slutna och öppna frågor och är indelad i 

fem delar. Under hösten 2011 har enkäten distribuerats till sammanlagt 129 

personer som var eller under senaste året har varit anställda vid BUP Värmland. 

Av de som fick enkäten var det sammanlagt 80 personer som valde att delta i 

utvärderingen genom att besvara enkäten. 

Ur ett rikt svarsmaterial, såväl kvantitativt som kvalitativt, från en engagerad 

personal, kan ett antal huvudresultat konstateras. Organisationens struktur i sig 

är de flesta svarande nöjda med, men ett stort problem som många beskriver är 

att mängden patienter upplevs som oproportionerlig i förhållande till befintliga 

resurser inom BUP Värmland. Detta påverkar också möjligheterna att klara av 

den förstärkta vårdgarantin som har högprioriterats, enligt de flesta på 

bekostnad av mer långsiktiga kvalitetsparametrar inom vården. Ytterligare 

aspekter som framkommer är att organisationen inom BUP Värmland med fyra 

olika enheter i vissa fall av personalen upplevs som alltför åtskilda sinsemellan. 

Själva omorganisationen upplevdes av många som kaotisk och stressande, men 

nu ett år senare börjar organisationen alltmer att finna sina former. Dock 

uppges att flödet genom organisationen som var tänkt att bli tydligare 

framförallt för patienter med neuropsykiatrisk problematik, i realiteten inte har 

blivit tydligare på grund av bland annat omprioriteringar för att klara den 

förstärkta vårdgarantin. Personalen är också mån om bibehållandet av 

nuvarande kompetens genom fortbildning och handledning samt rekrytering av 

ny kompetens för att ännu bättre kunna möta aktuella och framtida vårdbehov. 
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Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra till 

kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i länets kommuner och 

angränsande verksamheter i landstinget i Värmland. I FoU-enhetens 

rapportserie publiceras resultat från olika projektarbeten med utgångspunkt i 

kunskaps- eller utvecklingsbehov inom kommunernas eller landstingets 

välfärdsverksamheter.  Projekten och rapporterna har oftast ett generellt 

intresse och förväntas bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna genomförs 

utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.   

Barn och unga med psykisk ohälsa är en gemensam och angelägen målgrupp för 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  För att dessa barn och deras familjer 

ska få den bästa möjliga omsorg och vård behövs välfungerande organisationer 

som kan ta emot, hjälpa, stödja och behandla.  Om en helhetssyn eftersträvas 

bör barnen och deras familjer vara i fokus samtidigt som organisationerna 

behöver samverka med varandra. Helhetssynen blir viktig inom varje 

organisation såväl som mellan de samverkande organisationerna.  

FoU Välfärd Värmland har haft i uppdrag att utvärdera en av de för 

målgruppen samverkande organisationerna – nämligen Barn- och 

ungdomspsykiatrin i Värmland. Denna rapport är skriven av Fredrik Hjärthag, 

utredare vid FoU Välfärd Värmland. Den redovisar resultatet av en 

undersökning han har gjort om hur personalen på BUP har uppfattat effekterna 

av en omorganisation som genomfördes 2010 samt hur de uppfattat effekterna 

av införandet av den förstärkta vårdgarantin.  

Hur väl vårdgarantin, mottagningsteam samt flödet i verksamheten vid BUP 

fungerar är viktigt för de barn med familjer som berörs, men också för 

socialtjänsten som samverkande aktör. Min förhoppning är att resultatet av 

utvärderingen kommer att bidra till vidareutveckling av Barn- och 

ungdomspsykiatrin i Värmland men också att den bidrar till en ökad 

kunskapsnivå för alla aktörer inom detta gemensamma och angelägna område.  

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, maj 2012  

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) Värmland vänder sig till barn och 

ungdomar i åldern 0-18 år samt deras familjer. Verksamheten hör till division 

psykiatri inom Landstinget i Värmland (LiV) och är länsgemensam. I september 

2010 genomfördes en omorganisation så att verksamheten kom att fördelas på 

fyra enheter. Idag består således verksamheten av en administrativ enhet, en 

enhet för utredning och behandling, en enhet för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering samt en enhet för intensiva insatser. En annan förändring som 

har genomförts från och med hösten 2010 är en förstärkning av vårdgarantin 

med syfte att minska väntetiderna så att akutärenden skall ha omedelbar 

behandling, ett första besök skall ske inom 30 dagar samt att en fördjupad 

utredning/behandling skall påbörjas inom ytterligare 30 dagar 

(Socialdepartementet, 2009). 

 

Bakgrunden till omorganisationen som genomfördes i september 2010 var att 

bättre kunna tillgodose behov av utredning och behandling/habilitering hos 

barn och ungdomar med neuropsykiatrisk (np) problematik1 samt få en ökad 

tydlighet kring dessa insatser. Tidigare var detta uppdrag delat mellan Barn och 

Ungdomshabiliteringen (BUH) och BUP Värmland, vilket i vissa fall medförde 

otydligheter i avsvarsfördelningen. En föregående utredning hade beställts av 

LiV och denna genomfördes av externa utredare under 2009 gällande hur 

behovet av utredning och behandling/habilitering av barn och ungdomar med 

neuropsykiatrisk problematik såg ut och bäst kunde mötas (Lund & Blomquist, 

2009). Utredningen hade också i uppdrag att ta fram och föreslå olika 

organisatoriska lösningar utifrån de behov som kunde konstateras. Under 

hösten 2009 beslöt LiV att också följa utredningens förslag och i enlighet med 

denna genomföra den omorganisation som nu är aktuell för utvärdering.  

                                              
1 Med neuropsykiatrisk problematik avses funktionsnedsättningar som beror på hjärnans sätt att 
fungera. Till de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hör ADHD, Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom och tvångssyndrom, men även dyslexi och språkstörningar räknas ofta till dessa 
funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upptäcks för det mesta i barndomen 
och blir i regel mer tydliga i samband med skolstarten (Riksförbundet Attention, 2012). 
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Utifrån den omorganisation som har skett samt utifrån den förstärkning av 

vårdgarantin som har genomförts sedan hösten 2010, önskar uppdragsgivaren, 

BUP Värmland, utvärdera personalens uppfattningar av dessa förändringar. 

FoU Välfärd Värmland har tillfrågats om att göra en sådan utvärdering. Då 

barn- och ungdomar med anknytning till BUP Värmlands verksamhet är en 

växande grupp inom socialtjänstens verksamhet i Värmland, har FoU Välfärd 

Värmland en förhoppning om att detta utvärderingsuppdrag kan bidra till både 

verksamhetsutveckling och en ökad kunskapsnivå inom detta gemensamma 

område. 

1.2 Uppdraget 

Uppdraget innebär att utvärdera hur personalen i dagens verksamhet vid BUP 

Värmland uppfattar effekterna av den genomförda omorganisationen 2010 och 

förstärkningen av vårdgarantin för de olika patientgrupperna. Eftersom inte 

någon slags för- och eftermätning har gjorts är det omöjligt att med större 

exakthet följa upp de eventuella direkta effekterna av omorganisationen 

respektive förstärkningen av vårdgarantin för verksamheten. Att båda dessa 

förändringar har genomförts ungefär samtidigt bidrar också till svårigheter i att 

undersöka direkta effekter för verksamheten till följd av de båda 

förändringarna, eftersom det kan finnas interaktionseffekter dem emellan.  

1.3 Syfte 

Syftet är att utvärdera och jämföra hur personalen i den nuvarande 

organisationens olika enheter uppfattar effekterna av omorganisationen och 

förstärkningen av vårdgarantin för de olika patientgrupperna. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. Utvärderingens metod och genomförande 

Utvärderingen följer en interaktiv strategi där fokus är att få fram lokal 

situationsbunden kunskap som är relevant för just den aktuella verksamheten 

(Karlsson, 1999). Under hösten 2011 har utvärderingen genomförts med hjälp 

av en för utvärderingens syfte specifikt utformad enkät. Denna enkät har tagits 

fram och distribuerats av utvärderaren till personal som är eller senaste tiden 

har varit verksam vid BUP Värmland.  

2.1 Deltagare 

Enkäten har riktats till all verksam personal vid BUP Värmland, vilka är 110 

personer. Dessutom riktas enkäten till medarbetare som är tillfälligt tjänstlediga 

eller som har avslutat sin anställning vid verksamheten mellan september 2010 

och oktober 2011, vilka utgör sammanlagt 19 personer som också har 

kontaktats. Av dessa 129 personer är det 80 personer som har valt att delta i 

utvärderingen genom att besvara enkäten. Bland deltagande personal uppger 65 

att de arbetade inom BUP Värmland före september 2010, 14 uppger att de inte 

gjorde det medan en person inte besvarade frågan som rör detta. Personalen 

som deltar i utvärderingen har enligt egen uppgift arbetat i genomsnitt 12.2 år 

inom barn- och ungdomspsykiatri (inte bara inom BUP Värmland). Spridningen 

är dock stor bland personalen när det gäller denna erfarenhet, med ett 

erfarenhetsspann på 0 till 40 år (standardavvikelse 11.3 år) enligt svaren. Alla de 

huvudsakliga funktionerna inom BUP Värmland finns representerade bland 

personalen som är med i utvärderingen. Av de svarande arbetar/arbetade 12 

personer administrativt, fyra arbetsledande, 28 behandlande, 26 både 

behandlande och utredande, fyra utredande, två hade övriga funktioner samt 

fyra uppgav att de ingick i flera av de funktioner som finns.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Enkäten 

Enkäten har tagits fram av utvärderaren tillsammans med Samverkansgruppen 

vid BUP Värmland samt BUP Värmlands forsknings-, utvecklings- och 

utbildningsgrupp (Fouu). Vid flera möten mellan utvärderaren och de 
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ovannämnda grupperna, diskuterades vilka variabler som är viktiga att utvärdera 

utifrån det aktuella syftet. Innan enkäten distribuerades till de svarande gick den 

också på en remissomgång i Fouu-gruppen vid BUP Värmland som gav 

återkoppling. Enkäten som tagits fram för utvärderingen (Bilaga 1) innehåller 

både slutna och öppna frågor för att kunna ge en så rättvisande och komplett 

bild som möjligt av hur personalen uppfattar effekterna av omorganisationen 

och förstärkningen av vårdgarantin för de olika patientgrupperna (Trost, 2007). 

Enkäten är indelad i följande fem delar: ”Bakgrundsfrågor”, ”Organisation”, 

”Förstärkt vårdgaranti”, ”Omorganisation och förstärkt vårdgaranti - samlade 

effekter för olika patientgrupper” samt ”Omorganisation, förstärkning av 

vårdgaranti och egen arbetssituation”. 

 

När det gäller bakgrundsfrågor har det varit en strävan att ha dem så få som 

möjligt, eftersom det av konfidentialitetsskäl ändå är svårt att kunna analysera 

data som är lätt att koppla till en enskild individ. Dessutom gör den begränsade 

storleken på personalgruppen att ytterligare indelningar och nedbrytningar av 

data på gruppnivå inte blir meningsfulla eftersom grupperna blir så små.  

 

För de fyra huvuddelarna av enkäten (”Organisation”, ”Förstärkt vårdgaranti”, 

”Omorganisation och förstärkt vårdgaranti - samlade effekter för olika 

patientgrupper” samt ”Omorganisation, förstärkning av vårdgaranti och egen 

arbetssituation”) ingår slutna påståenden eller i ett fall frågor med femgradiga 

slutna svarsalternativ av Likert-typ2 (Anastasi & Urbina, 1997). I samband med 

att det finns slutna påståenden eller frågor finns också utrymmen för egna 

öppna skriftliga kommentarer. 

 

Tre av enkätens huvuddelar innehåller också öppna frågor med plats för fria 

egna skriftliga svar. Deltagarna har uppmanats att om inte de givna raderna i 

enkäten räcker att skriva på så går det bra att göra en liten markering och 

fortsätta skriva på papprets otryckta baksida.  

  

                                              
2 Vid användande av Likert brukar de svarande uppmanas att till ett givet påstående ta ställning till i hur 
hög grad man instämmer i påståendet eller inte, enligt en femgradig skala. De fem alternativen brukar 
ungefär vara: ”Instämmer helt”, ”Instämmer”, ”Osäker”, ”Instämmer inte”, ”Tar helt avstånd ifrån”. 
Detta sätt att arbeta på har fått sitt namn efter upphovsmannen Likert som på 1930-talet utvecklade 
denna metod (Anastasi & Urbina, 1997). 
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2.2.2 Genomförandet 

Vid ett första stormöte för all personal i augusti 2011 informerades personalen 

av utvärderaren om att en utvärdering kommer att ske under hösten 2011. Efter 

att enkäten var färdigställd under oktober 2011, besökte utvärderaren samtliga 

arbetsplatsträffar (APT) där enkäten delades ut och information om 

utvärderingen gavs. Respektive enhetschef hjälpte till genom att via internpost 

eller via direkt kontakt förmedla enkäter till medarbetare som fått förhinder att 

delta vid aktuellt APT.  

 

Efter att enkäten delats ut i samband med APT hade personalen två veckor på 

sig att fylla i och lämna in enkäten i en sluten postlåda vid respektive 

enhetschef. Den personal som under senaste året hade slutat sin anställning vid 

BUP Värmland eller som var på längre tjänstledighet fick enkäten hemskickad 

under november månad. Bifogat i utskicket fanns förutom själva enkäten, ett 

informationsbrev (Bilaga 2) samt ett frankerat svarskuvert adresserat till 

utvärderarens arbetsplats.   

2.3 Databearbetning 

För svaren på de slutna påståendena och svaren i enkäten används i huvudsak 

beskrivande statistik i form av medelvärden, standardavvikelser, minsta värde 

och största värde. En jämförande analys görs också för varje fråga med 

tillräcklig mängd data, för att undersöka om svaren från de olika enheterna 

skiljer sig signifikant mycket åt. Dessa jämförande analyser genomförs med 

hjälp av statistisk testning3 (Ejlertsson, 2003; Field, 2009). 

 

Svaren på de öppna kommentarerna och frågorna bearbetas kvalitativt genom 

meningskoncentrering (Kvale, 1997). Detta innebär att ett större textmaterial 

reduceras och koncentreras till kortare och mer koncisa formuleringar. Allt 

skrivet material från samtliga enkäter på de öppna frågorna transkriberas 

ordagrant och sorteras i ett ordbehandlingsprogram så att respektive enhets 

svar finns samlade i varsitt dokument (Word 2010). Sedan analyseras svaren på 

                                              
3 Icke parametrisk testning används eftersom kraven på parametrisk testning inte anses vara uppfyllda. 
Testet som används är i samtliga fall Kruskal-Wallis test och i de fall som detta visar att en signifikant 
skillnad finns, så görs uppföljande parvisa Mann-Whitney U-test för att ta reda på mellan vilka enheter 
som skillnaden eller skillnaderna finns. I alla tester används signifikansnivån 5 % och analyserna 
genomförs med hjälp av statistikprogrammet SPSS version 19 (Field, 2009). 



14 
 

varje öppen fråga separat och enhetsvis. Analysen sker genom att utvärderaren 

via ett flertal genomläsningar av svaren för varje fråga enhetsvis bekantar sig 

med svaren och finner återkommande mönster i dem. Detta innebär att en viss, 

relativt låg grad av abstrahering görs av de svar som finns. I de fall som mycket 

få svar har lämnats från en enhet i en viss kommentar eller fråga, görs inte 

någon sådan analys eftersom det då inte går att finna gemensamma mönster 

som går att koncentrera ytterligare. Detta sätt att arbeta gör också att enstaka 

mycket avvikande svar som inte kan anses vara typiska för den aktuella enheten 

inte kommer med i det slutliga resultatet. Vid redovisning av resultaten används 

citat ur materialet som stöd för det mönster som utvärderaren presenterar. 

Detta har som syfte att underlätta för läsaren när det gäller att bilda sig en 

uppfattning om giltigheten i utvärderarens beskrivna mönster. Vid urvalet av 

lämpliga citat tas särskild hänsyn så att citaten inte skall vara möjliga att koppla 

till enskilda individer. 

2.4 Bortfall 

Av de sammanlagt 129 personer som har kontaktats har 80 besvarat och 

returnerat enkäten till utvärderaren, vilket ger en svarsfrekvens på 62 % vilket 

får anses vara mycket bra i dessa sammanhang. Bland de inkomna enkäterna 

finns vissa frågor som alla har besvarat och vissa frågor med ett så kallat internt 

bortfall, alltså där vissa svarande har valt att inte svara. I resultatredovisningen 

framgår för respektive fråga om det är många eller få som har besvarat frågan.  

2.5 Etiska ställningstaganden 

Utvärderingen är en verksamhetsuppföljning och har genomförts i enlighet med 

de forskningsetiska principer som gäller i samband med forskning, baserade på 

senaste Helsingfors-deklarationen (Vetenskapsrådet, 2012). Således gäller att allt 

deltagande i utvärderingen har skett på frivillig basis och efter informerat 

samtycke. Inga patienter, anhöriga eller samverkansparter har ingått i 

utvärderingen. Alla uppgifter har behandlats konfidentiellt och i redovisningen 

av utvärderingen, både i denna rapport samt i muntliga presentationer, kan inte 

enskilda individers resultat identifieras och kopplas till individen. 

Rådatamaterialet (alltså enkäterna) förvaras på ett säkert sätt hos utvärderaren 

till 31 december 2012 varefter dessa förstörs. 
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3. Resultatredovisning  

3.1 Struktur över resultatredovisningen 

Resultaten från enkäten redovisas för respektive frågeområde (tema 1-4) och i 

den ordning som frågorna är ställda. Följande delar kommer att presenteras:  

 

* Tema 1: Organisation. (Slutna frågor 1-14 och 18-20. Öppna frågor 15-17). 

 

* Tema 2: Förstärkt vårdgaranti. (Slutna frågor 21-27. Öppna frågor 28-29). 

 

* Tema 3: Omorganisation och förstärkt vårdgaranti - samlade effekter för olika 

patientgrupper. (Slutna frågor 30-40. Öppna frågor 41-42). 

 

* Tema 4: Omorganisation, förstärkning av vårdgaranti och egen 

arbetssituation. (Slutna frågor 43-52). 

3.2 Resultatredovisning för enkätens Tema 1: Organisation 

Syftet med enkätens första del är att via slutna och öppna frågor fånga hur 

personalen ser på nuvarande organisation och hur de upplever att den senaste 

omorganisationen (september 2010) har genomförts. Frågor rörande synen på 

befintlig kompetens inom BUP Värmland ställs också. I svaren på frågorna som 

rör själva organisationens struktur och den befintliga kompetensen, bidrar de 

slutna påståendena och de öppna frågorna med olika och till varandra 

kompletterande information. 

 

3.2.1 Svar till påståenden 1-14 och 18-20. 

När det gäller svaren på de slutna påståendena 1-14 rörande organisationens 

struktur, samt 18-20 rörande kompetens inom organisationen kan tydligt ses två 

tendenser. Det första är det att det finns en viss tendens att välja 

mittenalternativ på den femgradiga skalan hos många av de svarande. Det andra 

som bör noteras är att på i princip samtliga påståenden finns det någon eller 

några som har svarat med en etta eller med en femma. Det är alltså inte så att 
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man är överens inom personalgruppen om hur man skall förhålla sig till dessa 

påståenden. En generell tendens i svaren kan dock ses i påstående 13 som 

handlar om den nuvarande organisationens möjligheter till ett bra flöde, där 

många är avståndstagande till påståendet. Uppenbarligen ser många svarande 

problem med nuvarande organisationens möjligheter till ett bra flöde av 

patienter genom organisationen. Medelvärdena för de flesta övriga påståendena 

ligger för de svarande på runt tre eller strax under tre och på de flesta 

påståenden finns det en standardavvikelse som ligger på omkring ett, vilket får 

anses vara relativt högt med tanke på att det bara finns fem svarsalternativ. Den 

relativt höga standardavvikelsen tillsammans med de åtskilda min- och 

maxvärdena tydliggör att individer sinsemellan inom personalgruppen skiljer sig 

åt i sina svar på de flesta av påståendena (se tabell 1). 
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Tabell 1: Sammanställning över svaren från samtliga svarande på påståenden 

rörande Tema 1: Organisation. De hela påståendena ses i Bilaga 1. (Använd 

skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= 

Instämmer till stor del, 5=Instämmer helt) 

 

Påståenden om 

struktur 

 

M S Min Max n 

Påstående 1 3.15 0.98 1 5 78 

Påstående 2 2.83 1.00 1 5 76 

Påstående 3 2.77 0.93 1 4 80 

Påstående 4 2.74 0.96 1 5 76 

Påstående 5 2.96 0.96 1 5 80 

Påstående 6 2.84 0.97 1 5 75 

Påstående 7 3.10 0.81 1 5 80 

Påstående 8 2.83 0.79 1 5 76 

Påstående 9 3.06 1.00 1 5 80 

Påstående 10 2.72 1.05 1 5 76 

Påstående 11 2.78 1.06 1 5 79 

Påstående 12 2.76 0.96 1 5 76 

Påstående 13 2.31 1.10 1 5 80 

Påstående 14 2.47 1.03 1 5 76 

Påståenden om 

kompetens 

     

Påstående 18 2.71 1.06 1 5 79 

Påstående 19 2.66 0.87 1 4 73 

Påstående 20 2.73 1.17 1 5 78 
Förklaringar:   

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Att enbart utifrån svaren på dessa påståenden kunna uttala sig om hur 

personalgruppen ser på organisationens struktur och kompetens är svårt. Det vi 

översiktligt ser är att det finns olika uppfattningar individer emellan bland de 

svarande. När svaren mellan de fyra olika enheterna på BUP Värmland jämförs 

med varandra för påståendena 1-14 och 18-20 ses också att det inte finns några 

signifikanta skillnader mer än i fem av sammanlagt 17 påståenden. 

 

De signifikanta skillnader som finns mellan enheterna är i påstående 4 ”Den 

nuvarande organisationens struktur ger bättre möjligheter till bra utredningar än den 

föregående organisationens struktur gjorde (innan sept-10)” där svaren från enheten för 



18 
 

intensiva insatser är signifikant mer instämmande i påståendet än vad svaren 

från både enheten för utredning och behandling samt svaren från enheten för 

neuropsykiatrisk behandling och habilitering är.  

 

Vidare finns en skillnad i påstående 11 ”Den nuvarande organisationens struktur ger 

bra möjligheter till en tydlighet i utredning och behandlingsgång” där svaren i enheten för 

intensiva insatser är signifikant mer instämmande i påståendet än vad svaren 

från enheten för utredning och behandling är.  

 

Det finns även en skillnad i svaren till påstående 13 ”Den nuvarande organisationens 

struktur ger goda möjligheter till ett bra flöde (för patienter) genom organisationen” där 

svaren från personal på enheten för utredning och behandling är signifikant 

mer avståndstagande till påståendet än vad svaren från de tre övriga enheternas 

personal är.  

 

Det fjärde påståendet där det finns svarsskillnader mellan enheterna är 

påstående 14 ”Den nuvarande organisationens struktur ger bättre möjligheter till ett bra 

flöde (för patienter) genom organisationen än den föregående organisationens struktur gjorde 

(innan sept-10)” där svaren från personal på enheten för utredning och 

behandling är signifikant mer avståndstagande till påståendet än vad svaren från 

personal på den administrativa enheten är.  

 

Slutligen finns också svarsskillnader mellan enheter gällande påstående 18 

”Befintlig kompetens inom BUP i Värmland tillvaratas enligt mig på ett effektivt sätt i 

nuvarande organisation” där svaren från personal på enheten för utredning och 

behandling är signifikant mer avståndstagande till påståendet än vad svaren från 

personal vid enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering samt den 

administrativa enheten är. Beskrivande statistik uppdelad enhetsvis för 

påståendena 1-14 och 18-20 ges i tabellerna A till Q i Bilaga 3. 

 

Det kan alltså konstateras att förutom dessa ovanstående skillnader är i 

huvudsak personalen på de olika enheterna lika varandra i sina svar (även om 

stora individuella skillnader kan ses i exempelvis min- och maxvärden). 

Bakgrunder till hur de svarande har resonerat kan sökas vidare i svaren på de 

öppna kommentarerna och frågorna, som kan bidra med viktig kompletterande 

information. En del av de öppna kommentarerna som gavs till påståendena 1-

14 och 18-20 förklarar kanske varför vissa valde att svara mittenalternativet ”3”, 

då flera uppger att det var svårt att ta ställning till påståendena. Av det som har 
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kommenterats rörande påståendena är det i övrigt både sådant som direkt kan 

kopplas till påståendena och sådant som inte direkt har med det specifika 

området ”organisationens struktur” eller ”organisationens kompetens” att göra. 

I flera kommentarer här i enkätens inledning har olika tankar rörande helheten i 

BUP Värmlands verksamhet också tagits upp. De svarande har varit mycket 

ambitiösa i sitt kommenterande vilket har bidragit till att den kompletterade 

bilden som kommentarerna kan ge till påståendena 1-14 och 18-20 är 

förhållandevis rik. Bland de följande kommentarerna ses vilka tankar som finns. 

 

3.2.2. Kommentarer till påståendena 1-14 (organisationens struktur). 

Administrativa enheten: De kommentarer som lämnats här är få och flera av 

dem går ut på att frågorna 1-14 har varit svåra att ta ställning till utifrån den 

egna erfarenheten. 

 

Enheten för intensiva insatser: De få kommentarerna tar upp att enheten för 

intensiva insatser inte har påverkats av omorganisationen i någon större 

utsträckning. Kommentarer berör också det stora patienttrycket på 

verksamheten och dess sårbarhet. 

 

”Mycket patienter, svårt hinna med det stöd de och anhöriga behöver få, den 

kontakt med andra behandlare som kan behövas.” 

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: Många kommentarer 

tar upp att strukturen för organisationen i grunden är bra men att den stora 

mängden patienter i förhållande till antal personal gör att problem uppstår. 

Personalbristen leder till långa köer för patienterna med ett stort antal 

påbörjade ärenden som inte hinner följas upp i tid som de skall. 

 

”Strukturen och tanken är jättebra, men det är inströmningen och mängden 

patienter som gör att de ej hinner tas omhand som det egentligen är tänkt.” 

 

”Nuvarande struktur kan vara bra om det finns tillräckligt med personal.” 

 

”Strukturen bra men bemanningen i enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering är för dålig/låg, köer och bristande möjligheter till insatser 

enligt evidens.” 
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Flera kommentarer berör också att det trots nya organisationen finns en 

otydlighet när det exempelvis gäller neuropsykiatriska utredningar, särskilt då 

flödet mellan utredning och behandling inte alltid är optimalt. Det stora 

patienttrycket gör att organsationen inte fungerar helt enligt planen och 

undantag som görs för att klara akuta lägen bidrar i sin tur till en otydlighet för 

både personal, patienter och anhöriga. 

 

” ”Struktur” är inte samma för alla. Det finns fortsatt många tolkningar 

som gör att det blir oklarheter kring ”struktur, vårdkedja, rutiner, vem gör 

vad”. En oklarhet finns hur vi skall klara vårt ”uppdrag” – då det mesta 

handlar om vårdgaranti.” 

 

”Vet aldrig vad som gäller. En sak ska gälla men man uppmanas följa något 

annat. En regel ska gälla alla, men undantag görs hela tiden (gäller beslut 

från ledningen).” 

 

”Brist på tydlighet i utredningar inledningsvis och avslutningsvis. Flödet 

mellan utredning och behandling är inte optimalt. Ökad förvirring hos 

patienter/anhöriga.” 

 

 OCD-teamet4 har inte påverkats av omorganisationen. 

 

Enheten för utredning och behandling: Ett stort antal svarande kommenterar 

att det är stora problem med flödet av patienter från sektion A (enheten för 

utredning och behandling) till sektion B (enheten för neuropsykiatrisk 

behandling och habilitering) på grund av bristande personalresurser i 

förhållande till antalet patienter.  

 

”Själva organisationen är nog ”good enough” men den höga 

patientinströmningen försvårar. För många patienter i förhållande till resurser 

försvårar bemötande, utredning, behandling, samverkan, stödjande insatser, 

tydlighet och flöde. Flödet hindras, troligen inte av organisationen utan för att 

vi inte är rätt dimensionerade. Vi får hela tiden ”proppar”/stopp vilket 

frustrerar såväl patienter som personal.” 

 

                                              
4 OCD är förkortning av engelskans Obsessive-Compulsive Disorder (på svenska direkt översatt till 
obsessiva-kompulsiva syndrom) och är vanligtvis benämnt som tvångssyndrom. Dessa tvångssyndrom 
kan innefatta såväl tvångstankar som tvångshandlingar (Ottosson, 2004). Vid BUP Värmland är OCD-
teamet ett av teamen som ingår i enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering. 
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”Själva strukturen kan man säga är bra organiserad för patienterna i viss 

mån, men om det inte finns tillräcklig kapacitet inom strukturen för att ta 

emot patientflödet, då fyller den inte sin funktion.” 

 

Detta leder i sin tur till frustration bland de anställda över att inte kunna ge 

patienter besked om när fortsatt behandling kan ske. Vidare är det många som 

tar upp att sektionerna sinsemellan är alltför åtskilda och att detta har 

försämrats sedan omorganisationen.  

 

”Oklart vad NP gör. ”Vattentäta skott” mellan de olika sektionerna o inom 

sektion A. Stopp i flöden. Oklara beslutsvägar.” 

 

”Oklart med väntetider till utredningar leder till bristande bemötande till 

patienter o anhöriga. Vi har ingen som helst samverkan idag – mycket pga. 

stora personalförändringar – tidigare fungerande samverkan avbröts då 

personal omfördelades.” 

 

Flera nämner dock även att de anser att den grundläggande strukturen, 

framförallt inom den egna enheten är bra i grunden. 

 

”Jag ser här bara till organisationens struktur. Tar inte hänsyn till väntetider. 

Det funkar inte i praktiken för närvarande. Tanken bakom är okej i stora 

delar.” 

 

”Strukturen i A är bra, i B verkar den sämre (”utifrån sett”).” 

 

Utvärderarens kommentar: Gällande själva strukturen på organisationen finns 

en positiv uppfattning om dess fördelar och möjligheter, det är mera den 

praktiska omsättningen av strukturen i verklig verksamhet som upplevs 

problematisk främst beroende på personalbrist. Denna brist på personal i 

förhållande till inflödet av patienter leder enligt kommentarerna till att 

organisationsstrukturen inte fungerar såsom det var tänkt. Exempelvis görs 

avsteg från den planerade strukturen för att lösa mer akuta lägen vilket leder till 

otydlighet, vilket också skapar frustration hos personalen.  

 



22 
 

3.2.3. Kommentarer till påståendena 18-20 (befintlig kompetens). 

Administrativa enheten: Här var det för få som lämnat kommentarer för att 

något mönster skall kunna utläsas. 

 

Enheten för intensiva insatser: Även för denna enhet var det så få kommentarer 

att några övergripande mönster inte kunde utläsas.  

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: Många av dem som 

har kommenterat menar att BUP Värmland i stor utsträckning har kompetent 

personal, men att den stora mängden patienter i förhållande till antalet personal 

gör att kompetens inte kan utnyttjas på bästa sätt. 

 

”Kompetens finns men den räcker inte till på grund av mängden.” 

 

”Det finns stor kompetens hos all personal inom neuropsyk. Men med 

belastningen så finns det inte tid att utföra det de vill och då blir inte all 

kompetens använd.” 

 

”Ja, om det inte fanns mängdproblem.  Vi vet vad vi vill och skulle kunna 

göra – men drunknar i antal ärenden.” 

 

Relaterat till hur kompetens som finns inom organisationen inte riktigt kan 

nyttjas på ett effektivt sätt så kommenterar också flera att det går åt mycket tid 

till olika samordningsuppdrag på bekostnad av tid för mera kvalificerade 

uppgifter liksom att mera arbete skulle kunna utföras enskilt. 

 

”Tycker att samordningsfunktion tar så mycket utrymme att det ibland 

konkurrerar användning av kompetens man besitter.” 

 

”Mycket tid går åt till nybesök och att ta anamnes, inte till 

behandlingsinsatser. Mycket tid går åt till samordna insatser istället för till 

behandling.” 

 

”Förstår inte detta med att man alltid ska vara just två. Tror att det vid 

intensivare insatser är befogat att vara fler där var och en har ett tydligt 

uppdrag medan råd och stöd uppföljningar kan behöva bara en.” 
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Flera kommenterar också att det är viktigt med kontinuerlig fortbildning och 

handledning. Här framförs också önskemål om att det skall finnas mera 

långsiktiga planer för varje medarbetares fortbildning. 

 

”Önskvärt vore att varje anställd har en egen kompetensutvecklingsstege som 

skall genomföras.” 

 

”BUP behöver medveten och riktad fortbildning.” 

”Det var mycket svårt att få fortbilda sig fanns ej utrymme att följa aktuell 

behandlingsforskning. I omorganisationen försvann den terapeutiska 

grupphandledningen, vilket ledde till att de flesta behandlare ej hade 

handledning överhuvudtaget.” 

 

Enheten för utredning och behandling: Även i denna enhet värderar man 

kompetensen som mycket viktig och av generellt god nivå vid BUP Värmland. 

Det lyfts dock även här fram att befintlig kompetens på grund av olika 

prioriteringar inte kommer till sin rätt. Kompetensen finns alltså i många fall 

men förhindras ibland att utnyttjas effektivt. 

 

”Adekvat kompetens till patienterna är viktigt. Kompetensen inom BUP 

Värmland är hög, men den utnyttjas dåligt. Det finns specialister bland annat 

leg psykoterapeuter vars kompetens när det gäller behandling inte tillvaratas 

fullt ut.” 

 

”Det finns mycket god kompetens, men kraven på effektivitet innebär ibland 

att viss kompetens läggs åt sidan. T.ex. då psykologer nästan uteslutande 

används i utredningssyfte (neuropsykiatri).” 

 

”Behandlarnas behov av handledning, speciellt de med steg-1 kompetens, 

tillgodoses inte. Detta leder till att de inte kan arbeta enligt sin fulla 

potential.” 

 

”Möjligheten att ”matcha” rätt kompetens till ett ärende har i princip 

försvunnit i samband med att vårdgarantin styr vem som ska ta ett ärende.” 

 

Det finns dock även områden där det skulle behöva anställas fler medarbetare 

med viss kompetens enligt personalen. Flera kommentarer rör behovet av fler 
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psykologer men också behov av fler medarbetare som kan arbeta med trauma 

efterlyses. 

 

”För lite psykologer – psykologisk kompetens.” 

 

”Vi har en svag och för liten psykologgrupp, vars kompetens inte kommer till 

sin rätt.” 

 

”Vi behöver också fler behandlare som har utbildning inom trauma och 

krisbehandling.” 

 

Behov av fortbildning och handledning tas upp i flera kommentarer som 

mycket centralt för verksamheten. 

 

”Förväntar mig ansvar från ledning o division, ge personalen 

utbildning/fortbildning och handledning ”löpande” så vi kan bemöta våra 

patienter med det hjälp behov de kommer.” 

 

”Kompetensutveckling – i en ständig process är nödvändig i denna 

kunskapsorganisation.” 

 

”Behov av kontinuerlig handledning.” 

 

Utvärderarens kommentar: Kommentarerna till påståendena 18-20 om befintlig 

kompetens rör flera olika delar av området. Ett tydligt och genomgående tema i 

kommentarerna är att befintliga kompetensen är god men tillvaratas på ett 

bristfälligt sätt. Det handlar om ett bakomliggande mängdproblem där brist på 

personal leder till att resurser inte alltid kan tillvaratas på det mest optimala 

sättet utan nyttjas till att lösa mera ”akuta” situationer. Ett annat problem som 

tas upp är att mycket tid går åt till samordning på bekostnad av behandlingstid. 

Eventuellt skulle ett annat angreppsätt på samordningsproblematiken kunna 

lösa en del problem. Ytterligare betonas vikten av kontinuerlig fortbildning och 

handledning inom verksamheten samt att det råder brist på psykologer.  

 



25 
 

3.2.4. Svar på fråga 15 (förväntningarna innan omorganisationen). 

I enkätens ”Tema 1: Organisation” finns också tre öppna frågor 15-17 och här 

redovisas svar på den öppna frågan nummer 15: ” Innan omorganisationen 

(september 2010), vilka förväntningar hade du på den kommande organisationen?” 

 

Administrativa enheten: I svaren på fråga 15 finns inte något enhetligt mönster i 

de konkreta förväntningarna på den nya organisationen, förutom att de var 

neutrala eller positiva. 

 

”Att den administrativa enheten skall kunna ha ett bra och tätt samarbete 

med behandlare.” 

 

”Att patientflödet skulle bli tydligare. Tydligare ramar för patienternas 

tillhörighet.” 

 

Enheten för intensiva insatser: I denna enhet fanns inte så många svar på 

frågan, men gemensamt för de som svarat var att det fanns positiva 

förväntningar. 

 

”Bättre flöde, mindre väntetider.” 

 

”Bättre behandling för patienterna.” 

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: Förväntningarna 

inför omorganisationen 2010 var mestadels av positiv karaktär i denna enhet. 

Det var främst ökad tydlighet, bättre flöde av patienter samt ökade resurser för 

att arbeta med barn med neuropsykiatrisk problematik som man hade 

förväntningar på enligt svaren. 

  

”Bättre flöde, bättre omhändertagande av patienter/anhöriga, hög 

arbetsglädje.” 

 

”En förhoppning om anpassade resurser till det uppdrag som vi skall utföra.” 

 

”Att det skulle bli en tydlighet i organisationen. Att få arbeta med 

behandling/habilitering. Att få arbeta med den mängd patienter som vi är 

dimensionerade för.” 
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En mindre del av svaren var dock av lite mer skeptisk karaktär. 

 

”Trodde att det skulle bli tydlig struktur i organisationen i stort och smått. 

Var orolig för att man skulle få ta emot för många patienter på för kort tid i 

enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering och fick sedan rätt i 

detta.” 

 

Enheten för utredning och behandling: Svaren i denna enhet påminner mycket 

om svaren ifrån enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering, alltså 

en majoritet av positiva förväntningar inför omorganisationen 2010. 

 

”Att det skulle bli ett bättre flöde för patienten mellan sektioner. Mera 

riktade insatser.” 

 

”Att utredningsförfarandet skull bli tydligare och bättre. Att de intentioner 

som låg bakom förändringen, bättre omhändertagande av barn och deras 

familjer med neuropsykiatriska funktionshinder, skulle genomföras och ge 

resultat.” 

 

”Berikande, utvecklande, avlastande vad gäller utredningsarbete, tillgång till 

specialistkompetens.” 

En mindre del av svaren var mer neutrala eller negativa inför omorganisationen. 

 

”Oro fanns att andra patientgrupper (ej np) skulle få sämre möjligheter till 

god vård.” 

 

”Skeptisk.” 

 

Utvärderarens kommentar: Förväntningarna som personalen hade inför 

omorganisationen 2010 skilde sig inte nämnvärt åt mellan de olika enheterna 

och de var i huvudsak positiva eller mycket positiva. Genomgående var att ökad 

tydlighet och bättre flöde av patienter, främst gruppen med neuropsykiatrisk 

problematik, genom organisationen förväntades. Det fanns också förväntningar 

på en bättre dimensionerad resurstilldelning. I flera av svaren finns också 

reflektioner över hur den svarande sedan upplever att det har blivit i förhållande 

till de förväntningar som fanns och där viss besvikelse ibland kan skönjas. 
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”Hade hoppats på att det skulle vara ett flöde – flyta på från patienten kom 

till BUP och att utredning/behandling var igång. Ej blivit så. ”Stopp på 

vägen”. Har förstärkt revirtänkandet enheterna emellan. Var och en bevakar 

sitt.” 

 

”Att vi skulle hinna jobba med habilitering, det gör vi inte nu.” 

 

”Ett bättre flöde – men för det behövs det mera behandlare från starten vilket 

var påkallat redan innan omorganisationen och där står vi idag… Vi hinner 

inte med patienterna och flödet.” 

 

3.2.5. Svar på fråga 16 (omorganisationens genomförande). 

 

Fråga 16 som besvarades löd: ”Vad har du för tankar om hur själva omorganisationen 

(i september 2010) har genomförts? (Ex: Vad har fungerat väl respektive mindre väl i 

omställningen?)” 

 

Administrativa enheten: Svaren på denna fråga är till stor del entydiga och 

vittnar om att själva omorganisationen var problematisk. Mycket av problemen 

verkar ligga i osäkerhet och oklarheter om hur delar i själva omorganisationen 

skulle genomföras. 

 

”Det var en mycket jobbig period för sekreterarna! Behandlarna var osäkra 

på tillhörighet för patienterna (vem de skulle överlämna vårdansvaret till) samt 

vilken sekreterare de skulle vända sig till.” 

 

”Uppgift om ny samordnare saknades i vissa fall.” 

 

”Dåliga förberedelser från chefer till medarbetare. Dålig information om var 

personal skulle placeras.” 

 

Enheten för intensiva insatser: Av de ganska få svar som kommit in rör ett par 

att det idag är otydligt hur samarbetet med ätstörningsenheten skall se ut och att 

detta inte fallit ut såsom man trodde. I övrigt finns för få svar för att finna 

något tydligt mönster gällande tankar om hur själva omorganisationen 

genomfördes.  
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Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: Bilden som 

framträder i svaren från enheten är mestadels en bild av en kaotisk 

omorganisation där flera saker förbisågs. Dessutom tar flera svarande åter upp 

problemen med alltför lite personal i förhållande till uppdraget.  

 

”Hela omorganisationen har fungerat mycket dåligt. Vi har flyttat möbler och 

patienter (administrativt) och samtidigt haft pågående behandlingsarbete som 

vanligt. Många av oss fick ansvar för dubbelt så många patienter/familjer än 

tidigare (90-100 st) utan resursförstärkning.” 

 

”Duktiga medarbetare har slutat, delvis beroende på den ansträngda 

arbetssituationen. Genomförandet var dåligt planerat, ingen 

utvärdering/uppföljning var inplanerad.” 

 

”Varit kaos runt oss.” 

 

”Olyckligt att den gjordes samtidigt som den förstärkta vårdgarantin infördes. 

Man har inte stämt av och justerat personalen efter hur antalet patienter har 

fördelats mellan sektionerna.” 

 

Det finns även en mindre del positiva kommentarer från personer som upplevt 

att omorganisationen har fungerat på ett bra sätt. 

 

”Jag tycker omorganisationen fungerade bra, det har fallit på plats under detta 

året.” 

 

”För egen del okej.” 

 

Enheten för utredning och behandling: Bilden av omorganisationens 

genomförande i svaren från enheten för utredning och behandling är i 

huvudsak starkt negativ. Flera tar upp den korta framförhållningen och 

bristande förankringen hos personalen från ledningens sida innan verkställandet 

som ett stort problem.  

 

”Dåligt genomfört, dålig kommunikation och obefintlig dialog om var man 

hamnat. Ingen diskussion innan. Hade velat vara med i diskussionen och fått 

ett förslag som det varit möjligt att resonera om. Kom tillbaka efter 
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sommarsemester och fick leta reda på beslutet själv och hade då hamnat i ett 

nytt team och med helt nya teamkamrater.” 

 

”Dåligt förberett för personal och patienter då mycket personal fick nya 

arbetsområden och nya arbetsrum och besked om det vid återkomst från 

sommarsemester.” 

 

”Dåligt förberedelsearbete, liten respekt och kunskap om hur många patienter 

vi faktiskt hade pågående. Mängdproblematiken blev tydlig. Flera samtidiga 

stora förändringar.” 

 

Även under pågående omorganisation menar flera att en tydligare styrning hade 

behövts.   

 

”Fanns väldigt lite ”styrning”, fanns inte någon att fråga, ingen visste, d.v.s. 

samordningen var i stort sett obefintlig.” 

 

”Sånt som hade presenterats som beslut ändrades utan någon tydlighet i vart 

beslutet fattats. Datum om när olika skeenden skulle äga rum ändrades, 

vilket skapade otrygghet i vad som gällde.” 

 

Vidare tar flera upp bristen på teambuilding och liknande grupprocesser som 

personalen anser vara viktiga när nya grupper skall etableras.  

 

”Teamutveckling skulle ha startat direkt. Nya teamen fick själva (vi) ta hand 

om patientlistor, fördelning av ärenden – organisera teamet – utan stöd.” 

 

”Tuff omställning när så många av oss skulle byta både 

patienter/arbetskamrater/team.” 

 

”Att jobba ”ihop” det nya teamet hade behövts tidigare. Bristande förståelse 

för ledning att byte av patienter och kollegor är både mödosamt och 

tidsödande.” 

 

Några riktar också kritik mot själva arbetsplatsens fysiska utformning i samband 

med omorganisationens genomförande  
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”Dåligt förberett med byte av lokaler t.ex. skyltning av enheter. Nya 

krångliga namn på sektioner.” 

 

”…lyhörda tjänsterum, dåliga telefoner datorer – skrivare krångligt, fikarum 

avskräckande…” 

 

Utvärderarens kommentar: Sammantaget visar de många och utförliga svaren 

på denna fråga att den engagerar och att själva omorganisationen har upplevts 

som mycket rörig och starkt påfrestande för många medarbetare. De mest 

utförliga och starkast kritiska svaren kommer från enheten för utredning och 

behandling, där också kritiken är något mera detaljerad jämfört med svaren från 

övriga enheter. Det finns dock flera svar som samtidigt vittnar om personalens 

förståelse för att omorganisationer är svåra och behöver sin tid. Vissa svar tar 

upp att omorganisationen var mera påfrestande i början men att alltefter som 

tiden gick minskade påfrestningen då den nya organisationen blev mera 

etablerad. 

  

”Har varit en jobbig tid. Nu verkar det som det vänt, organisationen börjar 

sätta sig.” 

 

3.2.6. Svar på fråga 17 (tankar om nuvarande organisation). 

Den öppna fråga 17 hade följande utformning: ”Hur tänker du gällande den 

nuvarande organisationen av BUP i Värmland? (Utveckla gärna exempelvis vilka styrkor 

du ser samt vad du anser kan bli bättre)” 

 

Administrativa enheten: Bland de få svaren finns på den positiva sidan att den 

administrativa enheten blivit mindre sårbar i den nya organisationen. 

 

”Den nya indelningen av sekreterarna är bra! Bättre samarbete och lättare att 

fördela arbete vid frånvaro.” 

 

Men det finns också tankar om sådant som kan bli bättre, exempelvis 

efterfrågas en bättre tydlighet när det gäller interna väntelistor. 

 

Enheten för intensiva insatser: Här var det för få svar för att kunna se 

återkommande mönster i svaren. Någon tar åter upp bristen på personal som 
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ett problem att ta tag i och ytterligare någon tar upp att arbetssätt, ledning och 

samverkan behöver utvecklas vidare. 

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: Svaren på frågan tar 

både upp de positiva sidorna av verksamheten och delar som behöver 

vidareutvecklas. Bland det som anses positivt finns en tro på verksamhetens 

och personalens potential, där framförallt en engagerad och kunnig personal 

lyfts fram. 

 

”Det finns en stor styrka o intresse för arbetet inom neuropsyk, bara de ges 

tillfälle att utföra sitt arbete med omsorg om patienter och föräldrar.” 

 

”Styrkor: enskilda personers arbete och kunskaper.” 

 

”Vi skulle kunna vara föregångare för barn o ungdomspsykiatri i landet. Det 

finns mycket bra i den nya organisationen.” 

 

Bland de många engagerade svaren finns många som pekar på brister av olika 

slag som skulle behöva åtgärdas i syfte att åstadkomma en bättre verksamhet 

för patienter och anhöriga. Återigen kommer behovet av mera personal fram 

som viktigt för att kunna åstadkomma en bra verksamhet. 

 

”Kan bli bättre: Tydligare struktur kring varje patient. Att man tar en sak i 

taget och jobbar intensivare med den för att kunna avsluta något. För detta 

krävs färre patienter per behandlare.” 

 

”BUP i LiV är överbelastad och det tror jag beror på att första linjen inte är 

uppbyggd.” 

 

Men det finns också tankar och tips om vad som kan utvecklas både på en mera 

strukturell/samordnande nivå samt behovet av bättre anpassade lokaler. 

 

”Tidboken – energitjuv. Samordning av tider borde kunna effektiviseras. 

Samordningsskapet stressar – kan det lösas på annat sätt?” 

 

”…kopplingen NP-utredn-behandling fungerar alldeles för ojämnt. Det 

behövs enhetligare utredningsrutiner och närmare kontakt m resp avd chef för 

att säkerställa likvärdigt bemötande.” 
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”Lokalerna behöver ses över, trånga överbefolkade väntrum, för få 

samtalsrum.” 

 

Enheten för utredning och behandling: En stor mängd utförliga svar tar upp 

både styrkor och svagheter med organisationen. Huvuddelen rör dock olika 

brister man ser och flera tankar om vad som kan göras för att förbättra 

verksamheten kommer också fram. En styrka som återkommer i flera av svaren 

är att verksamheten har en tillgång i flera duktiga och engagerade medarbetare 

som skulle kunna tas tillvara ännu bättre. 

 

”Vi är många engagerade människor som jobbar här som tycker om att möta 

och hjälpa människor men en stressig arbetsmiljö försvårar vårt arbete.” 

 

”Ett plus är att det finns mycket kompetens. Denna kompetens behöver tas 

vara på, på ett bättre sätt än nu.” 

 

”Det finns mycket kompetens, engagemang och erfarenhet som kunde 

användas bättre.” 

 

Bland de brister som tas upp gäller flera av svaren hur själva styrningen av 

verksamheten bitvis upplevs som otydlig och kan bli tydligare och mera lyhörd. 

 

”Negativt: Ledarskap för långt ifrån ”golvet” – vi förväntas ”styra oss 

själva” utan tydliga mandat och uppdrag, vilket gör att vi ibland blir 

självsvåldiga.” 

 

”Otydliga beslutsvägar och vilka som ”äger”, har ansvar för och driver olika 

frågor, får driva olika frågor.” 

 

”Vad kan bli bättre: dialog med ledningsgruppen, så att det finns bäryta för 

beslut. Ledningsgruppen ska vara tydlig med när medarbetare kan påverka 

och ta in information, ta beslut + redovisa varför de tog beslutet.” 

 

”Fram till idag när vi nu har fått nya chefer, har det varit ett oerhört stort 

glapp mellan ledning och kliniker. Mängder av kreativa lösningar för att öka 

flöden och tillmötesgå patienters behov har fått passera utan minsta gehör från 

ledningen. Beslut har fattats som sen helt ändrats bara dagar efter.” 
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Bättre samarbete mellan enheterna/sektionerna är också ett önskemål som tas 

upp i flera svar eftersom det nu upplevs som att enheterna blivit alltför åtskilda 

sinsemellan, även kontakter mellan olika team inom enheterna lyfts fram som 

viktigt att förbättra. 

 

”Bättre samverkan mellan sektionerna, idag råder ”vi-och-de” tänk. Använd 

bättre den kompetens som finns, studiecirklar för medarbetare.” 

 

”Förbättringsområden: Samarbete A och B (överlämning).” 

 

”Nu behöver vi jobba med att förbättra flödet inne i organisationen, öka 

samarbetet mellan team i sektioner samt tydliggöra beslutsgångarna.” 

 

Ineffektivitet och otydligheter gällande utredningsgången är också något som 

återkommer i flera av svaren som ett viktigt problem att lösa. Olika tankar kring 

detta förs fram. 

 

”Alla fördjupade utredningar på ett ställe? Skulle önska att utredningar 

hänger ihop. Dåligt med lösryckt anamnes.” 

 

”Kurator på NP bör ta anamnes istället för som nu - i teamen flera månader 

innan utredning. Bättre sammanhållna utredningar.” 

 

”Utredningsspåren bör göras om till en nivåindelad struktur, utifrån 

komplexiteten på problematiken snarare än diagnosfrågeställning. Dagens 

struktur kräver för många ”speciallösningar” i teamen som höjer stressnivån.” 

 

Det finns också i vissa av svaren en viss skepsis mot en alltför stark fokusering 

mot utredning av np-problematik, då det skulle kunna ta för mycket resurser 

från andra grupper av patienter. 

 

”Det känns som om vi lägger alltför mycket fokus på diagnosticering av NP. 

Det finns faktiskt barn som lider av andra problem också.” 

 

”Det finns ett väldigt tryck utifrån om att utreda och se på barn genom 

”neuropsykiatriska glasögon”. Barnpsykiatrin har därför fått en utredande 

slagsida.” 
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”… det finns också en tendens att fokusera på och lyfta fram 

neuropsykiatriska diagnoser. Viktigt att även behålla andra synsätt och 

behålla möjlighet till t.ex längre barnterapier.” 

 

Vissa svar tar också på ett mera övergripande sätt upp synen på verksamheten 

och förhållandet till patienter och anhöriga, som visar att man skulle vilja kunna 

lägga mera fokus på själva mötet med patienten än man upplever är möjligt i 

dagens situation. Detta kan också ses som en konsekvens av för få medarbetare 

finns i förhållande till mängden patienter, vilket leder till ett förändrat fokus. 

 

”För mycket fokus på organisation och personal – fokus ska vara på 

barnet/ungdomen.” 

 

”Synsättet som råder är för mycket åtgärdsinriktad och vi är så upptagna av 

att samla in fakta för att kunna ställa korrekt diagnos efter första besöket, 

att mötet med patienten får stå tillbaka.” 

 

”Distansen mellan barnet och terapeuten har blivit större. Vi pratar med 

föräldrarna mera om ”barnets problem”. Det är så få som kan inleda en 

terapeutisk kontakt. Det är så synd i och med att barnet är också en separat 

människa som upplever vad föräldrarna berättar på nått annat sätt.” 

 

”Kvaliteten är nu klart lidande för vi hinner inte ge patienterna allt det vi 

skulle vilja ge.” 

 

Utvärderarens kommentar: Denna fråga gav många och mycket engagerade svar 

från den svarande personalen. Främsta styrkan hos BUP Värmland, som 

genomgående kommer fram i svaren, är enligt personalen kompetensen, 

engagemanget och viljan att verkligen göra ett bra jobb inom kollegiet. 

Troligtvis är det också detta som gör att så många svar sedan handlar om vad 

som idag brister och man vill se förbättrat. Det finns i grunden en optimism 

och tro på att en riktigt bra verksamhet vid BUP Värmland är fullt möjlig utan 

att en ny omorganisation behöver genomföras. Det som krävs är enligt de 

svarande i första hand fler personal så att varje patient kan få en snabbare 

uppföljning och mera tid för möte. När det gäller resurser finns också behovet 

av mer ändamålsenliga lokaler med i flera svar, liksom behovet av kontinuerlig 

handledning och fortbildning. När det gäller organisationens struktur och 
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ledning, finns önskemål om både en tydligare och mera lyhörd ledning av 

verksamheten samt ett ökat samarbete enheterna emellan. Några svar berör 

också att ett bättre samarbete med vårdgrannar skulle behövas. Flera tips och 

idéer finns också på en mera konkret nivå när det gäller en mera sammanhållen 

utredningsgång och en smidigare samordning av tidsbokningar. 

3.3 Resultatredovisning för enkätens Tema 2: Förstärkt vårdgaranti. 

Enkätens andra del syftar till att via slutna påståenden och öppna frågor fånga 

hur personalen ser på den förstärkta vårdgarantin och genomförandet av denna 

i relation till olika vårdaspekter. Slutna påståenden kompletteras med 

kommentarer till dessa och öppna frågor finns med för att kunna få en mer 

komplett bild. 

3.3.1 Svar till påståenden 21- 27. 

Påståendena 21 till 27 rör olika aspekter av hur personalen upplever den 

förstärkta vårdgarantin. Sammantaget visar sig svaren ligga något under det 

neutrala mittenvärdet 3 vilket visar att majoriteten av svaren är åt det 

avståndstagande hållet, i synnerhet när det gäller påstående 27 (Den förstärkta 

vårdgarantin ger goda möjligheter till ett bra flöde (för patienter) genom organisationen) är det 

många som tar avstånd. Generellt finns alltså en viss negativ kritik rörande hur 

den förstärkta vårdgarantin påverkar de olika aspekterna av verksamheten som 

tas upp i de aktuella påståendena.  Det finns dock en stor spridning bland 

personalen i hur man fyllt i dessa påståenden vilket kan ses i den relativt höga 

standardavvikelsen och att det på varje påstående finns personer som fyllt i en 

etta medan andra på samma påstående fyllt i en femma. Nedanstående tabell 2 

visar en sammanställning över samtliga svar på påståendena 21-27. 
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Tabell 2: Sammanställning över svaren från samtliga svarande på påståenden 

rörande Tema 2: Förstärkt vårdgaranti. De hela påståendena ses i själva enkäten 

Bilaga 1. (Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd 

ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer helt) 

 

Påståenden om 

förstärkt vårdgaranti 

 

M S Min Max n 

Påstående 21 2.86 1.18 1 5 78 

Påstående 22 2.56 1.11 1 5 78 

Påstående 23 2.42 1.18 1 5 79 

Påstående 24 2.71 1.02 1 5 78 

Påstående 25 2.62 1.08 1 5 78 

Påstående 26 2.44 1.15 1 5 79 

Påstående 27 2.32 1.20 1 5 77 
Förklaringar:   

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Den ovanstående tabellen visar det generella svarsmönstret för alla svarande. 

Om svaren för påståendena 21-27 istället granskas och jämförs mellan de fyra 

olika enheterna på BUP Värmland ses att det i de flesta påståenden finns 

signifikanta skillnader i hur personal från de olika enheterna har svarat. Det är 

på påståendena 21 (Den förstärkta vårdgarantin ger bra möjligheter till ett gott bemötande 

av patienter och anhöriga), 22 (Den förstärkta vårdgarantin ger goda möjligheter till bra 

utredningar), 23 (Den förstärkta vårdgarantin ger bra möjligheter till god kvalitet i 

behandlingar), 25 (Den förstärkta vårdgarantin ger bra möjligheter till att kunna arbeta 

stödjande för patienternas anhöriga), 26 (Den förstärkta vårdgarantin ger bra möjligheter till 

en tydlighet i utredning och behandlingsgång) samt 27 (Den förstärkta vårdgarantin ger goda 

möjligheter till ett bra flöde (för patienter) genom organisationen) som personalen på 

enheten för intensiva insatser i högre grad än personalen på övriga tre enheter 

instämmer i påståendena. Dessa skillnader visar att personalen på enheten för 

intensiva insatser i högre grad än personal på övriga enheter upplever att dessa 

påståenden speglar den förstärkta vårdgarantins inverkningar på verksamheten.  

 

Det finns också skillnader i hur personal på den administrativa enheten har 

svarat i förhållande till personal vid enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering, där den administrativa enhetens personal på påståendena 23 

(om behandlingar), 25 (om anhöriga) och 26 (om tydlighet) är signifikant mera 

instämmande. Dessutom finns det ytterligare en signifikant skillnad i svaren till 



37 
 

påstående 27 (om flöde) där personalen vid den administrativa enheten 

signifikant mera instämmande i påståendet, jämfört med personalen vid enheten 

för utredning och behandling.  

 

I allmänhet tycks alltså personal vid enheten för intensiva insatser vara mera 

instämmande i påståendena gällande den förstärkta vårdgarantin medan 

personal vid enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering samt 

personalen enheten för utredning och behandling är mera avståndstagande. 

Sammanfattade data enhetsvis uppdelade för påståenden 21-27 kan ses i Bilaga 

3 tabellerna R till X.   

 

Precis som för övriga områden i enkäten ger de öppna kommentarerna och 

frågorna ytterligare information om vilka tankar personalen har om de slutna 

påståendena som har besvarats.  

 

3.3.2 Kommentarer till påståenden 21-27 (förstärkt vårdgaranti). 

Administrativa enheten: Kommentarerna som finns gällande den förstärkta 

vårdgarantin från denna enhet är negativa och tar upp de konsekvenser för 

patienterna som man anser blir följden då det inte finns tillräckligt med resurser 

för snabba återbesökstider. 

 

”Svårt att hitta nybesökstider. Mycket resurser går till att hålla vårdgarantin, 

blir mindre resurser till de som redan är inne i systemet.” 

 

”Att patienter får en anamnesupptagning inom 30 dagar och sedan ändå får 

vänta 9 månader för en fördjupad utredning och sedan behandling känns som 

lurendrejeri och ett ”slag i ansiktet” mot patienter och föräldrar. Pinsamt att 

som anställd förklara och försvara detta.” 

 

Enheten för intensiva insatser: Från denna enhet fanns det här för få 

kommentarer för att kunna se något enhetligt mönster. 

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: Mönstret i de 

kommentarer som lämnats från denna enhet är tydligt. Det ena som tydligt 

framträder är att de svarande i huvudsak anser att den förstärkta vårdgarantin i 

sig är bra och bör finnas. 
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”Syftet att patienterna ska få snabb behandling är bra.” 

 

”Förstår att det ger trygghet till familjen att förstärkt vårdgaranti finns.” 

 

”Personligen tycker jag att vårdgarantin är bra.” 

 

Det andra som dock framträder i nästan samtliga kommentarer är att 

genomförandet av den förstärkta vårdgarantin inte har åtföljts av nödvändiga 

resursförstärkningar, vilket medför att den goda avsikten med den förstärkta 

vårdgarantin inte kan uppfyllas. Istället skapas stress och frustration. 

 

”Som det ser ut nu så fungerar inte vårdgarantin som det var tänkt, att barn 

och familjer ska garanteras vård. Det de garanteras är ett bedömningssamtal 

och sedan får de stå i en kö inom BUP och vänta på utredning eller 

behandling.” 

 

”Eftersom det inte tillförts resurser har innehållet i vården försämrats.” 

 

”Vårdgarantin kan vara bra om det finns tillräckligt med resurser att ta 

hand om dessa patienter. Idag fattas det tyvärr resurser för att detta ska 

fungera.” 

 

Särskilt fel menar vissa som kommenterar att det blir då den förstärkta 

vårdgarantins höga prioritet leder till att patienter i stort behov av behandling 

nedprioriteras för att ge plats åt nybesök för patienter som kanske har mindre 

behov för stunden.  

 

”Tyvärr så har vi så många som söker så att det finns en risk till att vi bara 

jobbar på så att det inte skall vara kö men patienterna väntar på våra 

insatser internt.” 

 

”Vi hinner inte hjälpa dem som redan har BUP-kontakt och kanske har ett 

större behov än de som är nya och skall ha tid snabbt.” 

 

”Andra patienter får stå tillbaka trots att större behov av behandling. Etiskt 

och moraliskt förkastligt.” 
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Enheten för utredning och behandling: Även inom denna enhet kommenterar 

flera att den förstärkta vårdgarantin i grunden är bra, men att konsekvenserna 

av genomförandet inte har blivit bra eftersom resurserna saknas i form av för 

lite personal. 

 

”Naturligtvis bra om man får hjälp snabbt men det fungerar inte om inte 

resurser finns. Då är risken att det inte blir någon behandling utan mest 

nybesök och sporadiska insatser.” 

 

”Bra att möta barn o unga snabbt. Inte bra att ”bara” möta om man inte får 

till behandlingsupplägg inom rimlig tid. Köer inom systemet är stressande för 

personal o svårbegripligt för patienter.” 

 

”Absolut bra med snabb tid till nybesök, men det blir inte mycket värt när 

det finns kö ”längre fram”!” 

 

”Det som börjar bra får ett snöpligt slut när man säger ”återbesök om 2 

mån” ibland ännu längre.” 

 

I flera av kommentarerna belyses även möjliga strukturella problem som 

förutom bristen på personal inom BUP Värmland i förhållande till uppdraget, 

också bidrar till att det blir svårt att klara av uppdraget inom den tidsram man 

vill. Hit hör bland annat att den så kallade första linjen inte anses fungera som 

den skall, vilket leder till ett stort tryck på BUP Värmland. Även hur man 

internt inom organisationen arbetar med tidsbokningar tas upp. 

 

”Förstärkt vårdgaranti förutsätter att 1:a linjens basomhändertagande måste 

fungera – här gick det för fort för politiken.” 

 

”Eftersom vi ofta arbetar två och två i familjen sätts vi in på nybesök 

tillsammans med ”den som råkar ha en tid ledig samtidigt”. I realiteten kan 

detta innebära att dessa två personer kanske inte har en gemensam tid igen 

förrän om flera månader. Det är inte möjligt att samarbeta på detta vis med 

alla i ett team och få logistiken att fungera.” 

 

”Vårdgaranti o bra behandlingsupplägg med mest lämpad terapeut i ärendet 

är svårt att uppnå. Nu blir det den som har tid i tidboken som får ärendet. 

Lätt att få ett första besök - men sedan?” 
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Utvärderarens kommentar: Sammanfattningsvis kan konstateras att det hos de 

flesta svarande finns en positiv inställning till den förstärkta vårdgarantin i sig, 

men att personal på de olika enheterna på olika vis påverkas av de prioriteringar 

som genomförandet av den förstärkta vårdgarantin medför. Från enheten för 

intensiva insatser som på påståendena 21-27 i regel var ganska positiva till den 

förstärkta vårdgarantin inkom dock inte tillräckligt antal kommentarer för 

kvalitativ analys. I svaren från i synnerhet enheten för neuropsykiatrisk 

behandling och habilitering samt från enheten för utredning och behandling 

bidrar kommentarerna till att visa på de problem personalen upplever att den 

förstärkta vårdgarantin medför i nuvarande organisation. Detta kan också 

förklara varför de i högre grad tar avstånd till påståendena 21-27.  

 

3.3.3 Svar på fråga 28 (förstärkta vårdgarantins genomförande) 

I enkätens ”Tema 2: Förstärkt vårdgaranti” finns också två öppna frågor (28 

och 29) och här redovisas svar på den öppna frågan nummer 28: ”Vad har du för 

tankar om hur förstärkningen av vårdgarantin har genomförts? (Ex: Vad har fungerat väl 

respektive mindre väl?)” 

 

Administrativa enheten: Relativt få svar och enda mönstret är att en viss 

rörighet funnits gällande tidsbokningar i samband med införandet av den 

förstärkta vårdgarantin. 

 

”Då antalet nybesökstider inte har räckt till bokades under en period nybesök 

på återbesökstider och till och med i fel geografiska team enbart för att hålla 

vårdgarantin vilket medförde tung arbetsbelastning, försvårat 

uppföljningsbehandling och missnöje.” 

 

”Ibland blir tiderna för snabba och familjen säger nej och önskar en senare 

tid.” 

 

Enheten för intensiva insatser: Här var det för få svar för att kunna se något 

mönster i svaren. 

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: Svaren på denna 

fråga tangerar de ovanstående kommentarerna till frågorna 21-27 till stor del. 
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De flesta svaren är positivt inställda till förstärkta vårdgarantin men tar upp att 

bristande resurser i förhållande till uppdraget leder till problem. 

 

”Det har varit fokus på tider, att ingen skall vänta mer än 30 dagar. Att de 

sedan får träffa en person som de aldrig får tid till igen har inte beaktats.” 

 

”Det är bra tänkt utifrån patient/familjesynpunkt men pga. av hög 

arbetsbelastning så blir det inte bra vård vi kan ge idag.” 

 

”Bra att sätta press på ökad tillgänglighet, men så länge det inte finns en 

första linje är det endast BUP som pressas.” 

 

Många svar visar också på en frustration över att en kortsiktig ekonomisk 

styrning går ut över kvalitet i vården. 

 

”Man har varit så orolig för att förlora miljonerna och så stressad för att vara 

politiker och högre chefer till lags att man inte sett vad detta haft för 

konsekvenser i organisationen.” 

 

”Minskat omsorgen om patienten. Fokus på att ta hem pengar.” 

 

”Yttre direktiv som genererar kortsiktiga pengar – vanmakten kring dessa 

direktiv delas nog av både arbetstagare och lokal ledning.” 

 

Flera svar tar också upp att OCD-teamet inte har påverkats, utan fungerar lika 

bra som innan införandet av den förstärkta vårdgarantin. 

 

”I OCD-teamet har allt fungerat bra. Precis som det gjorde innan den 

förstärkta vårdgarantin.” 

 

”Inga förändringar för OCD-teamets del.” 

 

Enheten för utredning och behandling: Bland svaren på denna fråga kommer 

återigen mycket tillbaka från de ovanstående kommentarerna till frågorna 21-27. 

De flesta svaren tar upp bristande mängd personal i förhållande till uppdraget. 

 

”På det stora hela är det bra att barn får snabb tid till BUP. Våra resurser 

har ju inte ökat så därför finns köerna inne i systemet istället.” 
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”Vansinnigt att bara ge första besök eller möte för anamnestagning, när det 

sedan kan dröja jättelänge innan patienten väl får den utredning eller 

behandling som behövs, bara för att klara vårdgarantin.” 

 

”I och med att man lagt till uppdrag utan att organisera eller dimensionera för 

det så tar andra delar stryk.” 

 

”Det är ingen vårdgaranti, det är en besöksgaranti.” 

 

Att den förstärkta vårdgarantin har prioriterats så högt i förhållande till övrig 

verksamhet har också fått negativa konsekvenser menar flera svarande. Dels 

medför denna prioritering ineffektivitet och dels en sämre behandling av 

patienter som finns inne i systemet menar man.  

 

”Vårdgarantin sätts före patientsäkerheten och behandlarnas professionella 

bedömningar. Mer resurser hade behövts för att genomföra det på ett bra sätt.” 

 

”Nu varit lediga tider som styrt. Vissa patienter som lämnat flera återbud till 

nybesökstid har haft många behandlarnamn utsedda. Kan vara mycket ”spill 

på energi” om alla förberett sig och läst på.” 

 

”Det finns otaliga exempel på hur patienten kommer i andra hand. Som 

exempel kan en patient som söker ny kontakt få nya behandlare enbart för 

att de nya hade en tidigare tid.” 

 

Bland det som lyfts fram som positivt i svaren finns att systemet med ett 

mottagningsteam verkar fungera bra. 

 

”Mottagningsteamet fungerar bra. Bra omhändertagande och flöde in.” 

 

”Har fungerat väl över lag. Bra med mottagningsteam.” 

 

Utvärderarens kommentar: Bland svaren på denna fråga ses över de olika 

enheterna en överensstämmelse i den bild som ges. Många är även här i 

grunden positiva till den förstärkta vårdgarantin, men ser problem i dess höga 

prioritering som utan resursförstärkning och med en bristfälligt utbyggd första 

linje medför att den förstärkta vårdgarantin slår hårt mot långsiktig 
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behandlingskvalitet. Många svarande ger i sina svar uttryck för att kortsiktiga 

och höga prioriteringar av ett första besök enligt den förstärkta vårdgarantin 

inte behöver medföra en ökad vårdkvalitet. Flera menar snarare att 

konsekvenserna med rådande resurser blir de motsatta. 

 

3.3.4 Svar på fråga 29 (organisationsstruktur och förstärkt vårdgaranti) 

Nedan följer svaren från personalen i de olika enheterna på den öppna frågan 

29: ”Hur tänker du gällande den nuvarande organisationens struktur i förhållande till den 

förstärkta vårdgarantins krav? (Utveckla gärna dina tankar och var så tydlig som möjligt)” 

 

Administrativa enheten: Här var det för få svarande för att kunna urskilja några 

mönster i de svar som har givits. 

 

Enheten för intensiva insatser: Även här var det för få svarande för att kunna 

urskilja några mönster i de svar som har givits. 

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: Nästan uteslutande 

tar svaren på denna fråga åter upp att antalet personal i förhållande till mängden 

patienter är för lite. Flera belyser också att man inom denna enhet i regel har 

långa behandlingstider och att det är färre patienter som avslutas (eller fyller 18 

år och går över till vuxenpsykiatrin) än inflödet av nya patienter. 

 

”Organisationens struktur skulle kunna stämma med vårdgarantins krav om 

det fanns fler personer i organisationen. Vi är för få för uppdraget.” 

 

”I vår enhet får vi varje vecka nya patienter som är nyutredda och förväntar 

sig massor av stöd. Vi avslutar aldrig några ärenden före 18 år, så antalet 

stiger ständigt.” 

 

”Inflödet till sektion B fylls ständigt på och det överstiger antalet som fyller 18 

år.” 

 

Att den förstärkta vårdgarantin försämrar möjligheterna till att ge en god vård 

eftersom den är så högt prioriterad återkommer också i svaren på denna fråga. 

 

”Det är svårt att bibehålla hög kvalitet i vård/behandling på lång sikt när 

det kortsiktiga perspektivet med vårdgaranti tar mycket tid.” 
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”Det är förmodligen inte möjligt att nå upp till vårdgarantin såsom det ser ut 

nu. Utan att man förstör möjligheterna till att ge barnen en kvalificerad 

behandling. Den påverkar också patientsäkerheten på ett alarmerade sätt.” 

 

Enheten för utredning och behandling: Flera av svaren på denna fråga upprepar 

eller utvecklar tankar som gavs på den föregående frågan (nr 28). Åter belyses 

att organisationen inte är dimensionerad utifrån mängden besök med tanke på 

att den förstärkta vårdgarantin ställer extra krav på tillgänglighet. 

 

”För att klara vårdgarantin behövs mer personal, bättre flöden och förtydligat 

uppdrag (vad skall BUP göra och inte göra).” 

 

”Man kan inte organisera bort att efterfrågan är större än utbudet.” 

 

”Finns en risk att patienter får besök enligt vårdgaranti och att det blir svårt 

med längre behandlingar pga. högt inflöde och inte tillräckliga personalresurser. 

Mer resurser på BUP utifrån vårt uppdrag, utveckla första linjen.” 

 

Liksom i tidigare kommentarer och svar finns här också tankar om att 

mottagningsteamet fungerar bra. Det tas även upp att de olika enheterna inom 

BUP Värmland i vissa avseenden är alltför åtskilda från varandra. Även om den 

klart dominerande andelen svar fokuserar på bristen av personal i förhållande 

till mängden patienter så finns även tankar gällande hur det dagliga arbetet kan 

organiseras på ett annat sätt inom befintliga resurser. 

 

”När ett nybesök sätts in borde det göras en preliminär planering för fortsatta 

besök (om besöken inte behövs är det ju inga problem att avboka dem!) 

Exempelvis skulle man vid ett nybesök kunna boka in ytterligare två 

återbesök med t.ex två veckors mellanrum.” 

 

”Utredningarna bör hållas samman så att anamnes görs i samband med att 

resten av utredningen görs.” 

 

Utvärderarens kommentar: På denna fråga tillkom inte så mycket nya aspekter i 

svaren gällande organisationens struktur från de olika enheterna jämfört med 

svaren på tidigare frågor. De få som skrivit om organisationens struktur ser inte 

något större problem i denna utifrån möjligheterna att genomföra den 
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förstärkta vårdgarantin. Fokus i svaren ligger precis som tidigare på att det finns 

för lite resurser i form av för lite personal på BUP Värmland (och en dåligt 

fungerande första linje) för att kunna lösa uppdraget med den förstärkta 

vårdgarantin på ett bra sätt.  

3.4 Resultatredovisning för enkätens Tema 3: Omorganisation och 

förstärkt vårdgaranti - samlade effekter för olika patientgrupper. 

Den tredje delen i enkäten syftar till att via slutna påståenden och öppna frågor 

fånga hur personalen upplever de samlade effekterna för olika patientgrupper 

med hänsyn tagen dels till den senast genomförda omorganisationen 

(september 2010) och dels till den förstärkta vårdgarantin. Slutna påståenden 

kompletteras med kommentarer till dessa och öppna frågor finns också för en 

mer komplett bild av personalens tankar gällande temat. 

3.4.1 Svar på frågorna 30- 40. 

En granskning av svaren på frågorna 30 till 40, som gäller hur väl den svarande 

anser att det åtagande som BUP Värmland har gentemot respektive 

patientgrupp sin helhet (inkl. bemötande, utredning och behandling) uppfylls, 

visar på ett relativt stort bortfall i svaren. För flera patientgrupper är det bara 

cirka hälften av personalen som har svarat och det uppges i flera av de följande 

kommentarerna bero på att man har dåligt koll på hur de patientgrupper har det 

som man inte själv jobbar med. 

 

I de svar som kommit in på frågorna 30 till 40 ses att överlag är bedömningen 

att åtagandet för de flesta grupper uppfylls till minst en acceptabel (3) nivå. Det 

är dock även i detta tema av enkäten olika uppfattningar bland de svarande, ofta 

med svarsspann från 1 till 5 och en ganska stor standardavvikelse (nära 1), så 

det finns många olika uppfattningar. Den patientgrupp som personalen i sina 

svar är ganska överens om får ett bra omhändertagande är gruppen patienter 

med OCD (tvångssyndrom). Denna patientgrupp har inte heller berörts i någon 

större utsträckning av den senaste omorganisationen. Även patientgruppen med 

psykosproblematik samt patienter som är våldsutsatta anses generellt få ett 

acceptabelt till bra omhändertagande. Nedanstående tabell 3 visar en 

sammanställning över samtliga svar på frågorna 30-40. 
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Tabell 3: Sammanställning över svaren från samtliga svarande på påståenden 

rörande Tema 3 i enkäten: Omorganisation och förstärkt vårdgaranti - samlade 

effekter för olika patientgrupper. De hela påståendena ses i själva enkäten 

Bilaga 1. (Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 

5=Mycket bra) 

 

Fråga om 

patientgrupp 

 

M S Min Max n 

30) ADHD 2.73 0.94 1 5 56 

31) Autismspekrum 2.82 1.08 1 5 56 

32) Bipolär 3.15 0.89 1 5 34 

33) Depression 3.17 0.94 1 5 47 

34) Familjerelation 3.11 0.92 1 5 46 

35) OCD 4.16 0.73 2 5 51 

36) Psykos 3.84 0.90 2 5 37 

37) Våldsutsatta 3.52 0.83 2 5 42 

38) Ångest 3.26 0.92 1 5 50 

39) Ätstörningar 3.13 0.99 1 5 40 

40) Övriga 3.14 0.79 1 4 21 
Förklaringar:   

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

När svaren på frågorna 30 till 40 från de olika enheternas personal jämförs med 

varandra gruppvis, ses några signifikanta skillnader. Tyvärr var antalet svar från 

den administrativa enheten för få för att de skulle kunna ingå i de jämförande 

analyserna.  

 

När det gäller signifikanta skillnader så är svaren på frågorna 30 (ADHD), 31 

(Autismspektrum), 32 (Bipolär) och 36 (Psykos) från personal vid enheten för 

intensiva insatser mera positiva jämfört med svaren från övriga enheters 

personal. Dessutom är personalen på enheten för intensiva insatser mer positiva 

i sina svar på fråga 38 (Ångest) jämfört med svaren från personal vid enheten 

för neuropsykiatrisk behandling och habilitering. 

 

Ytterligare skillnader finns i svaren på fråga 30 (ADHD) där personalen i 

enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering är signifikant mer 

positiva jämfört med svaren från personalen vid enheten för utredning och 

behandling. I svaren på fråga 32 (Bipolär) är det dock omvänt så att svaren från 
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personalen vid enheten för utredning och behandling är signifikant mer positiva 

jämfört med svaren från personalen vid enheten för neuropsykiatrisk 

behandling och habilitering.  

 

Den sista signifikanta gruppskillnaden som kan konstateras utgörs av att 

personal på enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering är mer 

negativa i sina svar på fråga 33 (Depression) jämfört med svaren från personal 

vid de övriga analyserade enheterna är.  

 

Inom detta tema av enkäten är alltså svaren från personal vid enheten för 

intensiva insatser ofta mera positiva för flera patientgrupper medan övriga 

enheters grupper skiljer sig åt på några diagnosgrupper utan att generella 

mönster i hur de skiljer sig åt kan ses tydligt. Sammanfattade data enhetsvis 

uppdelade för frågorna 30-40 kan ses i Bilaga 3, tabellerna Y till AF.   

 

Precis som för övriga temata i enkäten ger de öppna kommentarerna och 

frågorna ytterligare information om vilka tankar personalen har om de slutna 

påståendena som har besvarats.  

 

3.4.2 Kommentarer till frågorna 30-40 (olika patientgrupper) 

Administrativa enheten: Flera har kommenterat att frågorna 30-40 var svåra att 

svara på utifrån de egna arbetsuppgifterna, inga övriga mönster kunde ses i 

kommentarerna. 

 

Enheten för intensiva insatser: Få har kommenterat dessa frågor och i 

kommentarerna finns ett problematiserande av diagnosticeringen som enda 

gemensamma nämnare. 

 

”Det finns mycket kunskap om de olika diagnoserna, men det är inte alltid 

som man upptäcker dem och vilket behov de har.” 

 

”Svårt att ta avstamp i diagnoser/tänkta diagnoser då det också beror på var 

i verksamheten patienterna befinner sig utifrån allvarlighetsgrad av lokal 

livssituation.” 

 



48 
 

Detta kanske kan kopplas tillbaka till den situation som de svarande från just 

denna enhet träffar sina patienter i, vilket möjligen gör det svårt att svara på 

frågorna 30-40 utifrån en diagnosindelning. 

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: En stor majoritet av 

de kommentarer som har lämnats kring frågorna 30-40 från denna enhet tar 

upp hur svårt det är att skatta diagnosgrupper som man inte själv arbetar med. 

 

”Svårt att ha överblick över hur hela kliniken fungerar.” 

 

”Då vi är 3 sektioner som inte har riktig insyn i varandras arbete är det svårt 

att svara.” 

 

”Har ej tillräcklig insikt i hur övriga områden behandlas.” 

 

Av de som ändå har kommenterat något annat än att det är svårt att svara, så 

problematiseras kvalitetsaspekter. Exempelvis att det i sig är svårt att särskilja 

patientkategorierna åt så tydligt som i frågorna 30-40 eftersom patienter ibland 

har flera problem, samt att kvaliteten ofta beror på vem man träffar i sin 

behandling. 

 

”Svårt att skilja ut. Egentligen måste vi akta oss för att spalta upp personer 

för hårt.” 

 

”Många dolda inom NP-problematik som ej får hjälp (depression, ångest).” 

 

”Sedan är skillnader enorma beroende på vem man hamnar hos.” 

 

Enheten för utredning och behandling: Många kommenterar att det varit svårt 

att svara på hur de tillstånd som man inte själv är i direkt kontakt med 

egentligen har det. 

 

”Svårt att svara på helheten då man inte ser helheten utan bara några delar. 

Svaren baseras på vad jag uppfattar o vad jag tror.” 

 

”Jag kan bara svara för de jag möter.” 
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Några kommenterar att om man väger in väntetiderna i sin bedömning så finns 

en lägre kvalitet i vården för gruppen med NP-problematik, fastän den senare 

behandlingen ofta anses bra. 

 

”Vad gäller ADHD + autism får patienterna vänta för länge på utredning. 

När de är utredda i sektion A får de vänta för länge att få behandling i 

sektion B. När de väl är framme i rätt sektion får de bra utredningar och 

behandlingar.” 

 

”Vad gäller autism är väntetiderna till utredning och sedan 

behandling/habilitering för långa.” 

 

”Min uppfattning är att det är lång utredningstid och det tar lång tid innan 

patienterna kommer till ”rätt” enhet inom gruppen ADHD, autism. Min 

uppfattning är att de flesta behandlingar är mycket bra.” 

 

Det finns i övriga kommentarer inte några tydliga generella mönster annat än 

frågorna 30-40 som inte tar upp den patientgrupp man själv arbetar med har 

varit svåra att svara på. Enstaka svar har tagit upp psykoser och OCD-gruppen 

som grupper som tros få bra behandling, medan grupperna med 

missbruksproblematik, Tourettes syndrom eller anknytningsproblematik kanske 

borde uppmärksammas mer. 

 

Utvärderarens kommentar: De kommentarer som inkommit i anslutning till 

frågorna 30 till 40 visar på svårigheten för de svarande att bedöma hur 

patientgrupper man inte själv arbetar med har det. Detta förklarar sannolikt den 

relativt låga svarsfrekvensen på frågorna 30 till 40. Det framkommer också i 

kommentarerna att det är oklart var man skall väga in i sin bedömning av dessa 

frågor som till sin karaktär är mycket vida.  

 

3.4.3 Svar på fråga 41 (missgynnade patientgrupper) 

Den första av de båda öppna frågorna i enkätens tema 3, fråga 41, lyder: 

”Upplever du att det finns någon eller några patientgrupper som har missgynnats av 

omorganisationen samt den förstärkta vårdgarantin så att de erhållit en sämre vård totalt sett 

(inkl. bemötande, utredning, behandling) i förhållande till vård som gavs tidigare (före 

september 2010)? Utveckla detta gärna med egna ord.”  
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Administrativa enheten: Här var det för få svarande för att kunna urskilja några 

mönster i de svar som har givits. 

 

Enheten för intensiva insatser: Även här var det för få svarande för att kunna 

urskilja några mönster i de svar som har givits. 

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: Svaren från denna 

enhet innehåller ett par tydliga mönster. Tydligast är att man anser att gruppen 

patienter med autismproblematik har missgynnats. 

 

”Autismgruppen har missgynnats.” 

 

”Patienter med autismdiagnos får inte samma kvalitet på vården som 

tidigare.” 

 

”Patienter inom autism-området, inte lika mycket insatser som tidigare.” 

 

Men det finns också många svar som tar upp att den neuropsykiatriska 

patientgruppen i stort har missgynnats av det senaste årets förändringar, särskilt 

i de fall då inte endast ett neuropsykiatriskt funktionshinder föreligger. 

 

”Barn o unga med NP-diagnoserna är en alldeles för stor grupp i förhållande 

till antal personer som jobbar med dem. Detta betyder att man inte känner att 

man alltid gör ett gott arbete.” 

 

”Patientgruppen inom neuropsykiatri har genomgående fått sämre utredningar 

och behandling utifrån brist på personal/resurser, ökat/dubblerat antal 

patienter.” 

 

”NP-ärenden med mindre svåra funktionshinder men med mycket annan 

barnpsykiatrisk (o även familje-) problematik.” 

 

Enheten för utredning och behandling: På denna fråga finns det svar som 

belyser generella problem som skulle peka på en generell försämring av vården. 

 

”Jag tror att de flesta fått sämre vård p.g.a. vårdgarantin. Det positiva är 

förstås en snar tid för första besöket men jag tror inte det uppväger mot en bra 
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behandling. Många patienter är arga och besvikna över att de måste vänta på 

återbesök så länge och när man sent omsider möter patienten igen är det som 

”att börja om från början igen”.” 

 

”Det som utgör stora problem men som inte faller inom de stora 

diagnosgrupperna.” 

 

”I teorin nej. I praktiken blir det så att det är svårare att få till behandling 

då vårdgarantin proppar igen tidböcker.” 

 

Det finns också svar som pekar ut vissa grupper som särskilt missgynnade i det 

nuvarande systemet. Däribland finns flera svarande som tar upp barn/familjer 

med svåra problem och som behöver en tät och regelbunden kontakt, såsom 

missgynnade av nuvarande system. 

 

”De riktigt allvarligt psykiskt sjuka barnen får inte det täta 

omhändertagande de behöver. Barn i behov av längre terapier får inte det, ex 

depression, familjevåld, sexövergrepp.” 

 

”Depressiva, suicidala, självskadande patienter som har en tidigare kontakt 

kan inte få tider hos kända behandlare.” 

 

”Barn och deras familjer som skulle kunna vara hjälpta av regelbunden 

behandlingskontakt med täthet på 2-4 ggr/månad. Ovanstående gäller flera 

patientgrupper såsom problem mellan föräldrar och barn, ångestsyndrom, 

depressioner, stressreaktioner m.m.” 

 

Flera svar tar också upp att gruppen patienter med neuropsykiatrisk 

problematik skulle kunna ha missgynnats, främst beroende på de existerande 

väntetiderna. 

 

”Barnen med misstänkt ADHD/ADHD symtom. Sämre kvalitet på 

utredningarna, väntetid, och överlämningen till B är patientosäker.” 

 

”De som missgynnats är patienter med tydlig ADHD-problematik. 

Väntetider från bedömning till behandling är alldeles för lång och 

svårbegriplig.” 
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”Ja, fortfarande de outredda patienterna med frågeställning gällande NP-

problematik.” 

 

Utvärderarens kommentar: Svaren på fråga 41 kompletterar i viss mån svaren 

på frågorna 30-40 men det är inte så att det som visat sig vara tendenser i 

svaren på de slutna frågorna 30-40 också går att direkt spåra i det som skrivs i 

denna fråga. Att personalen i enheten för utredning och behandling ser att 

patienter med neuropsykiatrisk problematik kan ha missgynnats går dock både 

att se i svaren på fråga 30 och i flera av de öppna svaren. Vidare är det 

intressant att notera att så många svarande bland personalen i enheten för 

neuropsykiatrisk behandling och habilitering anser att patienter med 

autismproblematik kan ha missgynnats, det framgår inte lika tydligt i de 

motsvarande svaren på fråga 31. 

 

3.4.4 Svar på fråga 42 (gynnade patientgrupper). 

Den öppna frågan 42 lyder: ”Upplever du att det finns någon eller några patientgrupper 

som har gynnats av omorganisationen samt den förstärkta vårdgarantin så att de erhållit en 

bättre vård totalt sett (inkl. bemötande, utredning, behandling) i förhållande till vård som 

gavs tidigare (före september 2010)? Utveckla detta gärna med egna ord.” 

 

Administrativa enheten: Här var det för få svar för att kunna se gemensamma 

mönster. 

 

Enheten för intensiva insatser: Här var det också för få svar för att kunna se 

gemensamma mönster. 

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: I de svar som finns 

på denna fråga är det flera som tar upp patienter med neuropsykiatrisk 

problematik såsom gynnade av de genomförda förändringarna. 

 

”Totalt sett tror jag den neuropsykiatriska gruppen fått ett bättre 

omhändertagande (gynnats) av den nya organisationen.” 

 

”Många patienter med ADHD/autism upplever det positivt att ha ett 

uppföljande stöd i ett specialistteam.  Vi har fått mycket positiv feedback från 

patienter och föräldrar.” 
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Ytterligare tankar som finns i svaren är att systemet med den förstärkta 

vårdgarantin har gynnat tydliga och relativt sett enkla ärenden som inte kräver 

så omfattande insatser, medan de mera resurskrävande ärendena samtidigt har 

missgynnats. 

 

”De med tydliga problem.” 

 

”Vårdgarantin har troligtvis gynnat de ”enklare” ärendena där man kunnat 

hjälpa dem på ett eller två besök. När det kommer till mera komplicerade 

ärenden så har vårdgarantin i det närmaste raserat möjligheterna till en god 

behandling.” 

  

Enheten för utredning och behandling: De flesta svaren från denna enhet lyfter 

fram att patienter med neuropsykiatrisk problematik, i synnerhet de med 

ADHD, har fått det bättre senaste året. Detta trots att man också i flera svar 

samtidigt påpekar bristerna i form av långa väntetider. 

 

”NP-problematik – utredning tydligare var den görs, dock lång väntetid, tror 

att det blir bra utredningar. Tydligare var de ska få sin uppföljning – bra. 

Men finns det tid?” 

 

”ADHD-utredningar har fått ett tydligt utredningsspår istället för att som 

tidigare ”bollats runt i teamen”, detta spår behöver ytterligare utvecklas och 

tydliggöras.” 

 

”De med NP-diagnos som fått stöd/vård/behandling i ”rätt” enhet.” 

 

Ett fåtal svar tar också upp att gruppen patienter med ångest och depression 

idag kan tas omhand bättre i enheten för utredning och behandling jämfört med 

tidigare organisation. 

 

Utvärderarens kommentar: Sammanfattningsvis kan ses att patienter med 

neuropsykiatrisk problematik är den grupp som de flesta svarande anser har 

gynnats av de senaste förändringarna vid BUP Värmland. Detta är i sig kanske 

inte så märkligt utifrån hur organisationen ser ut och målet med själva 

omorganisationen. Det är dock samtidigt tankeväckande att samma 

patientgrupp av flera svarande på fråga 41 anses vara missgynnade. Återigen 
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handlar troligtvis mycket om vad man som svarande lägger i frågans innebörd, 

samt problemet att patientgrupperna i sig inte är helt homogena.  

3.5 Resultatredovisning för enkätens Tema 4: Omorganisation, 

förstärkning av vårdgaranti och egen arbetssituation. 

Den fjärde och sista delen i enkäten syftar till att via ett antal öppna påståenden 

samt möjligheter till att kommentera dessa, kunna fånga hur personalen ser på 

sin egen arbetssituation utifrån det senaste årets förändringar.  

3.5.1 Svar till påståenden 43-52. 

När det gäller påståendena 43-52 som rör den egna arbetssituationen är det 

vissa påståenden som de flesta tar avstånd ifrån och andra som de flesta 

instämmer i. Spridningen i svaren påminner dock om den som finns i enkätens 

tre tidigare temata, vilket även här ses av den relativt stora standardavvikelsen 

(omkring 1) och att det på alla påståenden finns minst en som svarat 1 och 

minst en som svarat 5.  

 

Till skillnad från svarsmönstren i enkätens tidigare temata finns här tydligare 

instämmanden respektive avståndstaganden till flera av påståendena. De 

påståenden som många instämmer i till en stor del är påstående 43 (Jag upplever 

att jag ofta arbetar under mycket stor tidspress), 49 (Jag upplever ofta att jag får stöd av 

mina kollegor i mitt arbete) och 51 (I mitt arbete finns goda möjligheter till att lära mig nya 

saker). De påståenden som många däremot tar avstånd till är påståendena 47 

(Jag upplever ofta att mina arbetsuppgifter skulle kunna utföras av någon som är mindre 

kvalificerad än jag) och 48 (Jag upplever oftare nuförtiden att mina arbetsuppgifter skulle 

kunna utföras av någon som är mindre kvalificerad än mig, än vad jag gjorde före september 

2010). Dessa generella svarsmönster visar att befintlig kompetens anses vara 

högt nyttjad och att många upplever att de jobbar under tidspress, dessutom 

upplever många ett bra stöd från sina kollegor samt att jobbet ger tillfällen till 

att lära sig nya saker. Nedanstående tabell 4 visar en sammanställning över 

samtliga svar på påståendena 43-52. 
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Tabell 4: Sammanställning över svaren från samtliga svarande på påståenden 

rörande Tema 4: Omorganisation, förstärkning av vårdgaranti och egen 

arbetssituation. De hela påståendena ses i enkäten, Bilaga 1. (Använd skala: 1= 

Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= 

Instämmer till stor del, 5=Instämmer helt). 

 

Påståenden egen 

arbetssituation 

M S Min Max n 

Påstående 43 3.68 1.06 1 5 78 

Påstående 44 3.23 1.19 1 5 75 

Påstående 45 3.49 1.03 1 5 80 

Påstående 46 3.07 1.07 1 5 75 

Påstående 47 1.85 1.00 1 5 79 

Påstående 48 2.00 1.06 1 5 74 

Påstående 49 4.09 0.96 1 5 80 

Påstående 50 2.73 1.12 1 5 75 

Påstående 51 3.77 1.07 1 5 79 

Påstående 52 2.64 0.86 1 5 75 
Förklaringar:   

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

När svaren från de fyra olika enheterna vid BUP Värmland jämförs med 

varandra för påståendena 43 till 52 kan det konstateras att personalen vid de 

olika enheterna i princip är eniga i sina ställningstaganden. Endast två 

signifikanta gruppskillnader i svaren kunde konstateras. 

 

Den första skillnaden gäller ställningstaganden till påstående 45 (Jag upplever att 

motstridiga direktiv och krav ofta försvårar mitt arbete) där personalen vid enheten för 

utredning och behandling är signifikant mer instämmande i påståendet jämfört 

med personalen vid de tre övriga enheterna. 

 

Den andra signifikanta skillnaden som kunde konstateras gäller 

ställningstaganden till påstående 46 (Jag upplever att motstridiga direktiv och krav 

oftare försvårar mitt arbete nuförtiden jämfört med tiden före september 2010) där personal 

vid enheten för utredning och behandling instämmer i högre grad till påståendet 

jämfört med personal vid den administrativa enheten.  

 

Alltså verkar personalen vid enheten för utredning och behandling i större grad 

än övrig personal uppleva problem i form av motstridiga direktiv och krav som 
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försvårar arbetet. Sammanfattade data enhetsvis uppdelade för påståendena 43-

52 kan ses i Bilaga 3, tabellerna AG till AP.   

 

Tillhörande öppna kommentarer till påståendena 43-52 ger ytterligare 

information om vilka tankar personalen har om de slutna påståendena som har 

besvarats.  

3.5.2 Kommentarer till påståenden 43-52 (arbetssituation). 

Administrativa enheten: Få kommentarer till dessa frågor, men de få som finns 

tar upp att stödet och teamkänslan kollegor emellan på enheten är bra. 

 

”Vi är ett antal som ansvarar för samma sektion, man känner sig som i en 

grupp, samma ansvar och gott samarbete – jobbar åt samma håll.” 

 

”Vi hjälper varandra på ett bättre sätt.” 

 

Enheten för intensiva insatser: Inget enhetligt mönster i de få kommentarerna. 

 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering: Både positiva och 

negativa kommentarer. Flera tar upp att arbetet är roligt och inspirerande. 

 

”Det har varit roligt och inspirerande arbete att förbättra behandling och 

habilitering för np-grupp.” 

 

”Roligt och spännande jobb.” 

 

Bland det negativa som tas upp är att stressen bitvis upplevs som hög i arbetet 

och att många administrativa samordnande uppgifter tar tid från 

behandlingsarbetet och är frustrerande. 

 

”Administreringen av tidbok – hålla ”koll” på ärenden önskar jag att någon 

annan kunde göra, t.ex. ”nu är det dags att kalla…”.” 

 

”För mycket tid går till administrativa uppgifter som ger mindre tid till 

behandling och habilitering.” 

 

”Frustrerande att alla har så mycket att göra att det inte går att hitta 

gemensamma tider på flera månader.” 
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Förutsättningar för att kunna göra ett bra och förebyggande arbete saknas 

delvis på grund av personalbrist. 

 

”Vi är underdimensionerade för att arbeta förebyggande med råd och stöd (för 

barn/ungdomars psykiska hälsa) och för behandling.” 

 

”Med dubbelt uppdrag och personalbrist så hinner man inte med att göra sitt 

jobb så tillfredsställande som man kan önska.” 

 

Enheten för utredning och behandling: Kommentarerna är blandade, men de 

flesta pekar på brister i möjligheter till att kunna arbeta så professionellt som 

man önskar. Bristerna består i underbemanning i förhållande till uppdraget. 

 

”Systemet är underdimensionerat för det antal patienter vi har. Detta är inte 

försvarbar vård!” 

 

”Tidspress: jag tar aktivt avstånd från väntelistor så bra som jag kan, jobbar 

så hårt som möjligt till förbättringsarbete, men mer kan jag inte göra.” 

 

Flera administrativa uppgifter hamnar på behandlare idag och detta tillsammans 

med otydlighet gällande patienters förväntade kötid och vilka som skall utredas 

i np-team eller inte kan vara frustrerande. 

 

”Vi utför mera administrativa uppgifter idag och ägnar alldeles för stor del av 

vår tid att hitta vägar i organisationen åt patienten. Frågan som vi alltför ofta 

ställer oss i olika situationer är: Vad är det som gäller här, vem gör vad?” 

 

”Svåra otydliga patienter utreds inte i NP-team, trots att en del av 

frågeställningarna handlar om det, … det medför hela tiden frågan: vart ska 

jag ta denna patient?” 

 

”… dessutom ringer nu ganska många som står i kö för utredning som man 

inte kan ge besked. Inte heller kan jag ge besked till de som väntar på 

mottagande från enheten för NP beh o hab.” 

 

Tid för reflektion och ”team-building” saknas också. 
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”Trots teamarbete tycker jag inte att det funnits tid till att bli ett team, alla 

har fullt upp…” 

 

”Framförallt har reflektionstid kring varje patient försvunnit.” 

 

Utvärderarens kommentar: Kommentarerna tar sammanfattningsvis upp både 

positiva och negativa aspekter av arbetssituationen. Bland det positiva syns att 

det enligt många finns ett bra stöd från olika kollegor, vilket också ses i det 

generellt höga instämmandet i påstående 49 (Jag upplever ofta att jag får stöd av mina 

kollegor i mitt arbete). Positivt är också att arbetet ses som utvecklande och 

inspirerande vilket också till viss del kan förklara den höga graden av 

instämmandet i påstående 51 (I mitt arbete finns goda möjligheter till att lära mig nya 

saker). Det som emellertid är negativt i arbetssituationen är den stressiga 

arbetssituationen som många upplever. Flera behandlare upplever att de inte 

kan göra ett så bra jobb som de egentligen vill göra, orsakerna till detta är både 

att det finns för lite personal samt att behandlingspersonal i större utsträckning 

är tidigare arbetar med samordning och administration vilket går ut över tid för 

behandlingsarbete. Tid för reflektion och teambuilding saknas också, då det 

anses vara viktigt för kvaliteten på vården och den egna arbetssituationen.   
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4. Utvärderarens sammanfattade värdering 

Utifrån den höga svarsfrekvensen och utförligheten samt noggrannheten i 

svaren, kan det konstateras att personalen vid BUP Värmland är mycket 

engagerad och mån om att verksamheten skall hålla en hög kvalitet. Särskilt när 

det gäller kommentarer och svar på enkätens öppna frågor går det lätt att utläsa 

att man genomgående, oavsett enhet, har en mycket hög ambition med sitt 

arbete och verkligen är mån om det bästa för patienter och deras anhöriga.  

4.1 Huvudresultaten i punktform 

 Inför omorganisationen fanns många positiva förväntningar på ett bättre 

och tydligare flöde, samt ett bättre omhändertagande av barn med 

neuropsykiatrisk problematik, vilket ligger i linje med själva syftet bakom 

den nya organisationen. Många hade dock inga speciella förväntningar 

innan och några få var innan tydligt skeptiska. 

 

 En stor andel av de svarande upplevde själva genomförandet av 

omorganisationen som dåligt, stressande och rörigt. Genomförandet var 

enligt många svarande dåligt förankrat från ledningen och man hade för 

kort framförhållning. Att samtidigt byta arbetskamrater och patienter var 

tufft för flera. Misstag gjordes och mycket förvirring upplevdes om vad 

som egentligen gäller. Flera hade önskat ett tydligare ledarskap i denna 

omställningsprocess. 

 

 De svarande vill inte ha en ny omorganisation. Det finns hos många en 

positiv grunduppfattning om den nya organisationens struktur. Att man 

inte vill ha en ny omorganisation kan säkerligen också bero på 

kunskapen om de effekter i form av olika påfrestningar och kostnader 

som en omorganisation oftast innebär. 

 

 I princip alla är positiva till grundtanken med den förstärkta 

vårdgarantin, det är mera hur den genomförs och dess konsekvenser för 

andra delar av verksamheten som det finns kritik emot. Stor stress och 

frustration finns i organisationen över att den förstärkta vårdgarantin 

medför att patienter snabbt kommer in inom BUP Värmland via ett 
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första nybesök men sedan får vänta alldeles för länge på uppföljande 

utredning/behandling. Vårdgarantin blir då inte en garanti för vård utan 

bara en garanti för ett snabbt första besök, själva vården menar man, kan 

tyvärr dröja alldeles för länge. Flera uttrycker också irritation över att 

den förstärkta vårdgarantins höga prioritet leder till att de tänkta 

organiserande principerna frångås för att kunna hinna med en större 

andel nybesök. I synnerhet upplever personal vid enheten för utredning 

och behandling att detta leder till otydligheter. Detta menar också flera 

inom personalen leder till ett dåligt nyttjande av befintlig kompetens 

vilket går ut över kvalitet i utredning och behandling. 

 

 Många uppger att flödet genom organisationen som var tänkt att bli 

tydligare framförallt för patienter med neuropsykiatrisk problematik, i 

realiteten inte har blivit tydligare. Förklaringar som ges till detta är dels 

den stora mängden patienter i förhållande till resurserna samt dels att 

den förstärkta vårdgarantin enligt ovanstående punkt medfört en del 

kortsiktiga omprioriteringar som gör att organisationens struktur 

tillfälligt har frångåtts.  

 

 En klar majoritet pekar på personalbrist som det enskilt största 

problemet för verksamheten vid BUP Värmland.  Man ser möjligheter 

att lösa de långa köerna inom BUP Värmland genom nyanställningar för 

att avlasta befintlig personal i antal ärenden. Mycket av problematiken 

när det gäller den förstärkta vårdgarantins genomförande härleds tillbaka 

till att det är för få behandlare i förhållande till antalet patienter. Flera tar 

upp mängdproblematiken också utifrån att första linjen (ex 

skolhälsovård, primärvård) inte fungerar såsom planen var att den skulle 

göra då nuvarande verksamhet har organiserats och dimensionerats. En 

välfungerande första linje var också en av förutsättningarna i samband 

med att den nya organisationen föreslogs. 

 

 Flera tar upp strukturella problem med att de olika sektionerna är alltför 

hårt åtskilda, det finns inte så mycket kontakt sektionerna emellan som 

skulle önskas. Flera tar också upp problem med att barnet och familjen 

inte får träffa samma behandlare genom hela sin kontakt med BUP 

Värmland eftersom man byter behandlare utifrån vem/vilka som har 

plats i sin tidbok. Har det dessutom gått lång tid mellan nybesöket och 



61 
 

en uppföljning blir det lite som att börja om igen vid uppföljningen 

menar flera.  

 

 I strukturen inom egna behandlande enheter tar flera upp att mycket 

kraft och tid går åt till att synkronisera tidböcker för planering av besök. 

Tankar framförs om att man kanske i samband med varje nybesök 

samtidigt planerar in några uppföljande tillfällen så att det inte går så 

lång tid. Idéer om att exempelvis jobba i fasta ”behandlarpar” tas upp i 

syfte att underlätta administrationen och underlätta för en större 

kontinuitet i patientkontakterna. Flera behandlare tar upp att nuvarande 

organisation har medfört att de i sina arbetsuppgifter har en ökad 

administrativ börda vilket går ut över tid för behandlingsarbete. Behovet 

av att arbeta med olika former av samordning upplevs vara stort. 

 

 Olika uppfattningar förs fram bland de svarande gällande vilka 

patientgrupper som har gynnats respektive missgynnats. Många menar 

att barn med NP-problematik har gynnats av denna organisation, medan 

andra menar att de missgynnats på grund av långa väntetider. Det 

handlar nog lite om vad man lägger i själva frågan. Slående är också att 

få har en uppfattning och svarar på alla frågorna 30 till och med 40. 

Detta vittnar återigen om att personalen inte har så mycket kontakt med 

vad som pågår i andra delar av BUP Värmland än den egna. 

Patientgruppen med OCD-problematik verkar dock enligt personalen få 

bra omhändertagande, liksom patientgrupperna med psykosproblematik 

samt de patienter som varit våldsutsatta. Otydlighet finns gällande 

ätstörningar, där avgränsningen i förhållande till ätstörningsenheten inte 

fungerar helt bra ännu.  Flera beskriver att autismgruppen missgynnats 

av nya organisationen. 

 

 Positiva aspekter som framkommer i flera svar är att mottagningsteam är 

en bra idé och fungerar bra. Administrativa enheten fungerar bättre i nya 

organisationen och är mindre sårbar vid exempelvis enskild frånvaro, då 

fler kan varandras områden. Detta bör dock ställas i relation till vem 

som svarat, eftersom flera i behandlade enheter samtidigt upplever en 

större tyngd av mycket administration. Detta kan också ha att göra med 

vad man lägger i begreppet administration. 
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 Den befintliga kompetensen på BUP Värmland anses generellt vara god. 

Dock framhåller flera betydelsen av kontinuerlig fortbildning och ser 

handledning som mycket viktig och saknad under det senaste året. Som 

tidigare nämnts önskar man en förstärkning av personalstyrkan för att 

bättre kunna möta patientmängden. I önskemålen finns flera olika 

yrkeskategorier, oftast nämnt är behovet av fler psykologer. 

 

 Stress på arbetet är ett problem som många tar upp och tiden för 

reflektion uppges vara alldeles för liten eller obefintlig. Dessutom tar 

några upp vikten av ”teambuilding” och att det måste få ta tid och energi 

att bilda nya personalkonstellationer. Först nu efter ett år börjar enligt 

flera den nya organisationen ”sätta sig”. Flera menar samtidigt att stödet 

medarbetare emellan generellt är viktigt och välfungerande samt att 

jobbet medför goda möjligheter till att lära sig nya saker. 

4.2 Utvärderarens avslutande reflektioner 

Projektet med att utvärdera och jämföra hur personalen i den nuvarande 

organisationens olika enheter uppfattar effekterna av omorganisationen och 

förstärkningen av vårdgarantin för de olika patientgrupperna, har för mig som 

extern utvärderare varit mycket givande och lärorikt. Jag beundrar verkligen de 

anställda vid BUP Värmland för engagemanget i och de höga ambitionerna med 

att ge en professionell och bra vård i alla lägen, som präglar så mycket av 

verksamheten. Detta förhållningssätt har också blivit tydligt för mig som 

utvärderare i hur mycket engagemang som funnits i förhållande till mitt 

uppdrag både från ledningsnivå, samverkansgruppen, forsknings-, utvecklings- 

och utbildningsgruppen (Fouu) samt från alla de engagerade medarbetare som 

har besvarat enkäternas frågor.  

 

Som extern utvärderare baserar jag mina avslutande reflektioner huvudsakligen 

på de svar i enkäterna som jag har fått in från medarbetarna på BUP Värmland. 

Naturligtvis finns en ödmjukhet inför att min roll som extern utvärderare också 

just innebär att jag har en extern roll och inte kan göra anspråk på att ha mer 

”inifrån-kunskap” än vad svaren från enkäterna ger mig.  

 

Bilden jag som utvärderare får är att organisationens struktur av många 

uppfattas som bra, men att ett stort och övergripande problem finns i att 
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mängden patienter ofta upplevs som oproportionerlig i förhållande till 

befintliga resurser. Jag ser fyra konkreta huvudfrågor som vore rimliga att 

överväga utifrån det som framkommer i denna utvärdering. 

 

Den första huvudfrågan är naturligtvis hur personalens tydliga upplevelser av 

att det finns för lite personal vid BUP Värmland kan hanteras? Är det så att mer 

personal behöver anställas även utifrån andra kriterier än de som mäts i just 

denna utvärdering (exempelvis statistik som visar en ökad patienttillströmning 

eller mer komplexa behov)? En alternativ fråga som rör samma problem från 

ett annat håll, är att se över vilka behov och möjligheter som finns för att stärka 

första linjens resurser? Detta syftar naturligvis till att påverka inflödet till och 

belastningen av BUP Värmland som i denna utvärdering upplevs som alltför 

hög. Jag antar att man kan behöva arbeta parallellt med att undersöka dessa 

frågor. 

 

Den andra huvudfrågan är hur man inom organisationen kan överbrygga eller 

minska problemen med att de olika enheterna sinsemellan upplevs som alltför 

hårt åtskilda? Det framkommer i några delar av utvärderingen att ”vattentäta 

skott” i vissa lägen upplevs existera mellan enheterna, vilket jag tror kan vara 

problematiskt ur flera synvinklar. 

 

Den tredje huvudfrågan gäller om och hur behandlare i sitt arbete kan avlastas 

från den administration som de upplever tar tid från behandlingsarbetet? Här 

kanske nya sätt att organisera det administrativa arbetet kring patienter och 

anhöriga kan vara till hjälp. Exempelvis skulle kanske en hel del rena 

samordningsuppgifter kunna avlastas från behandlare av personer som är 

professionella samordnare? Kanske kan vissa förslag som har givits i denna 

utvärdering också prövas, såsom exempelvis att vid nybesök inte bara boka in 

en utan flera tider samtidigt för att spara administrativ tid? Kanske skulle även 

möjligheter att i fler fall än nu, arbeta enskilt som behandlare kunna prövas och 

utvärderas? 

 

Den fjärde huvudfrågan gäller hur befintlig kompetens även fortsättningsvis 

kan hållas på en hög nivå genom att tid för fortbildning, handledning och 

reflektion kan ges regelbundet? I förlängningen handlar det som jag ser det om 

att BUP Värmland skall kunna vara en attraktiv arbetsplats för flera olika 

yrkesgrupper. Relaterat till detta kan man också fråga sig hur den upplevda 

stressen bland personalen kan minskas? Även de upplevelser av att inte arbeta i 
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ändamålsenliga lokaler som framskymtat i denna utvärdering, borde ju vara 

viktiga att följa upp. Hur kan dessa upplevelser bemötas? 

 

Vilka svaren än blir på dessa frågor är min förhoppning att denna utvärdering 

kommer patienter, anhöriga och personal till nytta genom att den kan bidra till 

en fortsatt utveckling av verksamheten vid BUP Värmland.   

 

/Utvärderaren. 
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Bilaga 1 

Personalenkät till samtlig personal verksam vid Barn- och 

Ungdomspsykiatrin (BUP) i Värmland, hösten 2011. 
 
Syftet med denna enkät är att utvärdera hur du som personal uppfattar dels effekterna av den senaste 

omorganisationen (från september 2010) och dels förstärkningen av vårdgarantin som genomförts för de 

olika patientgrupperna. Resultatet kommer dels att presenteras muntligen vid ett informationsmöte under 

december 2011 vid BUP och dels publiceras i en rapport från FoU Välfärd Värmland i januari 2012. Tanken är 

att resultatet kan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av verksamheten vid BUP i Värmland. 

 

Enkäten är indelad i följande fem delar: * Bakgrundsfrågor 

   * Tema 1: Organisation 

* Tema 2: Förstärkt vårdgaranti 

* Tema 3: Omorganisation och förstärkt vårdgaranti - 

samlade effekter för olika patientgrupper 

* Tema 4: Omorganisation, förstärkning av vårdgaranti 

och egen arbetssituation 

  

Det är naturligtvis helt frivilligt att besvara frågorna. Inga enskilda svar kommer att redovisas. Alla uppgifter 

du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och i redovisningen av utvärderingen kommer alltså endast 

resultat gruppvis presenterat att kunna utläsas. Utvärderaren kommer att förvara rådatamaterialet (alltså 

enkäterna) tills dess att utvärderingen är klar. Efter denna tid arkiveras rådatamaterialet hos utvärderaren till 

31 december 2012 varefter det förstörs. 

Om du har några frågor gällande denna utvärdering är du välkommen att höra av dig till mig. 

 

Vänliga hälsningar 

     

      

Fredrik Hjärthag (Fil. Dr.)  

Utvärderare för FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet. 

Telefon:  054-700 2270 

Mejl: fredrik.hjarthag@kau.se 
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Bakgrundsfrågor 

Vid vilken enhet arbetar du? 

[ ] Administrativa enheten 

[ ] Enheten för intensiva insatser 

[ ] Enheten för utredning och behandling 

 [ ] Mottagningsteamet 

[ ] Team Öst 

[ ] Team Mitt 

[ ] Team Väst 

 [ ] NP-teamet 

[ ] Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering 

 [ ] Team Öst 

[ ] Team Mitt 

[ ] Team Väst 

 [ ] OCD-teamet 

Har du varit verksam inom BUP i Värmland sedan före 1 september 2010? 

 [ ] Ja 

 [ ] Nej 

Hur många år har du arbetat inom Barn och Ungdomspsykiatri (inte bara i Värmland)? 

____________ 

Vilken typ av funktion har du huvudsakligen inom organisationen? 

 [ ] Administrativ 

 [ ] Arbetsledande 

 [ ] Behandlande 

 [ ] Behandlande/ Utredande 

 [ ] Utredande 

 [ ] Övrig:___________________________ 
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Tema 1: Organisation 

Ta ställning till hur väl du anser att respektive påstående stämmer överens med din egen 

uppfattning genom att sätta kryss i den ruta du tycker passar bäst: 

Påståenden om organisationens 
struktur 

Tar helt 
avstånd ifrån 

Tar till stor del 
avstånd ifrån 

Neutral Instämmer 
till stor del 

Instämmer helt 

1) Den nuvarande 
organisationens struktur ger bra 
möjligheter till ett gott 
bemötande av patienter och 
anhöriga. 

     

2) Den nuvarande 
organisationens struktur ger 
bättre möjligheter till ett gott 
bemötande av patienter och 
anhöriga än den föregående 
organisationens struktur gjorde 
(innan sept-10). 

     

3) Den nuvarande 
organisationens struktur ger 
goda möjligheter till bra 
utredningar. 

     

4) Den nuvarande 
organisationens struktur ger 
bättre möjligheter till bra 
utredningar än den föregående 
organisationens struktur gjorde 
(innan sept-10). 

     

5) Den nuvarande 
organisationens struktur ger bra 
möjligheter till god kvalitet i 
behandlingar. 

     

6) Den nuvarande 
organisationens struktur ger 
bättre möjligheter till god 
kvalitet i behandlingar än den 
föregående organisationens 
struktur gjorde (innan sept-10). 

     

7) Den nuvarande 
organisationens struktur ger bra 
möjligheter till god samverkan 
med vårdgrannar. 

     

8) Den nuvarande 
organisationens struktur ger 
bättre möjligheter till god 
samverkan med vårdgrannar än 
den föregående organisationens 
struktur gjorde (innan sept-10). 

     

9) Den nuvarande 
organisationens struktur ger bra 
möjligheter till att kunna arbeta 
stödjande för patienternas 
anhöriga. 

     

10) Den nuvarande organisationens 
struktur ger bättre möjligheter till att 
kunna arbeta stödjande för 
patienternas anhöriga än den 
föregående organisationens struktur 
gjorde (innan sept-10). 
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Forts, Påståenden om 
organisationens struktur 

Tar helt 
avstånd ifrån 

Tar till stor del 
avstånd ifrån 

Neutral Instämmer 
till stor del 

Instämmer helt 

11) Den nuvarande 
organisationens struktur ger bra 
möjligheter till en tydlighet i 
utredning och behandlingsgång  

     

12) Den nuvarande 
organisationens struktur ger 
bättre möjligheter till en 
tydlighet i utredning och 
behandlingsgång än den 
föregående organisationens 
struktur gjorde (innan sept-10). 

     

13) Den nuvarande 
organisationens struktur ger 
goda möjligheter till ett bra 
flöde (för patienter) genom 
organisationen. 

     

14) Den nuvarande 
organisationens struktur ger 
bättre möjligheter till ett bra 
flöde (för patienter) genom 
organisationen än den 
föregående organisationens 
struktur gjorde (innan sept-10). 

     

 

Egna kommentarer gällande ovanstående frågor (1-14) om organisationens nuvarande 

struktur: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

15) Innan omorganisationen (september 2010), vilka förväntningar hade du på den 

kommande organisationen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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16) Vad har du för tankar om hur själva omorganisationen (i september 2010) har 

genomförts? (Ex: Vad har fungerat väl respektive mindre väl i omställningen?) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

17) Hur tänker du gällande den nuvarande organisationen av BUP i Värmland? (Utveckla 

gärna exempelvis vilka styrkor du ser samt vad du anser kan bli bättre) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Ta ställning till hur väl du anser att respektive påstående stämmer överens med din egen 

uppfattning genom att sätta kryss i den ruta du tycker passar bäst: 

Påståenden om 
organisationens 
kompetens 

Tar helt 
avstånd ifrån 

Tar till stor 
del avstånd 

ifrån 

Neutral Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

18) Befintlig kompetens 
inom BUP i Värmland 
tillvaratas enligt mig på 
ett effektivt sätt i 
nuvarande organisation. 

     

19) Befintlig kompetens 
inom BUP i Värmland 
tillvaratas enligt mig på 
ett mer effektivt sätt i 
nuvarande organisation 
än den gjorde i den 
föregående 
organisationen (innan 
sept-10). 

     

20) Befintlig kompetens 
inom BUP i Värmland är 
enligt mig tillräcklig i 
förhållande till vårt 
vårduppdrag.  

     

 

Egna kommentarer gällande ovanstående frågor (18-20) om organisationens kompetens: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Tema 2: Förstärkt vårdgaranti 

Med förstärkt vårdgaranti avses att akutärenden skall ha omedelbar behandling, ett första besök 

skall ske inom 30 dagar samt att en fördjupad utredning/behandling skall påbörjas inom 30 dagar.  

Ta ställning till hur väl du anser att respektive påstående stämmer överens med din egen 

uppfattning genom att sätta kryss i den ruta du tycker passar bäst: 

Påståenden om den 
förstärkta vårdgarantin 

Tar helt 
avstånd ifrån 

Tar till stor 
del avstånd 

ifrån 

Neutral Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

21) Den förstärkta 
vårdgarantin ger bra 
möjligheter till ett gott 
bemötande av patienter 
och anhöriga. 

     

22) Den förstärkta 
vårdgarantin ger goda 
möjligheter till bra 
utredningar. 

     

23) Den förstärkta 
vårdgarantin ger bra 
möjligheter till god 
kvalitet i behandlingar. 

     

24) Den förstärkta 
vårdgarantin ger bra 
möjligheter till god 
samverkan med 
vårdgrannar. 

     

25) Den förstärkta 
vårdgarantin ger bra 
möjligheter till att kunna 
arbeta stödjande för 
patienternas anhöriga. 

     

26) Den förstärkta 
vårdgarantin ger bra 
möjligheter till en 
tydlighet i utredning och 
behandlingsgång. 

     

27) Den förstärkta 
vårdgarantin ger goda 
möjligheter till ett bra 
flöde (för patienter) 
genom organisationen. 

     

 

Egna kommentarer gällande ovanstående frågor (21-27) om den förstärkta vårdgarantin: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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28) Vad har du för tankar om hur förstärkningen av vårdgarantin har genomförts? (Ex: Vad har 

fungerat väl respektive mindre väl?) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

29) Hur tänker du gällande den nuvarande organisationens struktur i förhållande till den förstärkta 

vårdgarantins krav? (Utveckla gärna dina tankar och var så tydlig som möjligt)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Tema 3: Omorganisation och förstärkt vårdgaranti - samlade effekter för olika patientgrupper 

Hur anser du att det åtagande som BUP i Värmland har gentemot följande patientgrupper idag 

klaras av i sin helhet (inkl. bemötande, utredning, behandling)? Ta ställning till hur du anser att 

åtagandet i förhållande till respektive patientgrupp uppfylls enligt din egen uppfattning genom att 

sätta kryss i den ruta du tycker passar bäst: 

Patientgrupp Mycket 
dåligt 

Dåligt Acceptabelt Bra Mycket 
bra 

30) ADHD 
 

     

31) Autismspektrumstörningar 
 

     

32) Bipolär 
 

     

33) Depression 
 

     

34) Familjerelationsproblem 
 

     

35) OCD 
 

     

36) Psykos 
 

     

37) Våldsutsatta 
 

     

38) Ångest 
 

     

39) Ätstörningar 
 

     

40) Övriga 
 

     

 

Egna kommentarer gällande svaren om ovanstående patientgrupper (fråga 30-40): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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41) Upplever du att det finns någon eller några patientgrupper som har missgynnats av 

omorganisationen samt den förstärkta vårdgarantin så att de erhållit en sämre vård totalt sett 

(inkl. bemötande, utredning, behandling) i förhållande till vård som gavs tidigare (före september 

2010)? Utveckla detta gärna med egna ord. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

42) Upplever du att det finns någon eller några patientgrupper som har gynnats av 

omorganisationen samt den förstärkta vårdgarantin så att de erhållit en bättre vård totalt sett 

(inkl. bemötande, utredning, behandling) i förhållande till vård som gavs tidigare (före september 

2010)? Utveckla detta gärna med egna ord. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Tema 4: Omorganisation, förstärkning av vårdgaranti och egen arbetssituation 

Ta ställning till hur väl du anser att respektive påstående stämmer överens med din egen 

uppfattning genom att sätta kryss i den ruta du tycker passar bäst: 

Påståenden egen 
arbetssituation 

Tar helt avstånd 
ifrån 

Tar till stor del 
avstånd ifrån 

Neutral Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt 

43) Jag upplever att jag ofta 
arbetar under mycket stor 
tidspress. 

     

44) Jag upplever att jag oftare 
arbetar under mycket stor 
tidspress nuförtiden jämfört 
med tiden före september 
2010. 

     

45) Jag upplever att motstridiga 
direktiv och krav ofta försvårar 
mitt arbete. 

     

46) Jag upplever att motstridiga 
direktiv och krav oftare 
försvårar mitt arbete nuförtiden 
jämfört med tiden före 
september 2010. 

     

47) Jag upplever ofta att mina 
arbetsuppgifter skulle kunna 
utföras av någon som är mindre 
kvalificerad än jag. 

     

48) Jag upplever oftare 
nuförtiden att mina 
arbetsuppgifter skulle kunna 
utföras av någon som är mindre 
kvalificerad än mig, än vad jag 
gjorde före september 2010.  

     

49) Jag upplever ofta att jag får 
stöd av mina kollegor i mitt 
arbete. 

     

50) Jag upplever oftare 
nuförtiden att jag får stöd av 
mina kollegor i mitt arbete, än 
vad jag gjorde före september 
2010.  

     

51) I mitt arbete finns goda 
möjligheter till att lära mig nya 
saker.  

     

52) I mitt arbete finns idag 
bättre möjligheter till att lära 
mig nya saker än före 
september 2010. 

     

 

Egna kommentarer gällande ovanstående frågor (43-52) om den egna arbetssituationen: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tack för dina svar på alla frågorna! 
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Bilaga 2 

Karlstad, 15 november 2011 

 

Hej! 

 

Jag arbetar med en utvärdering av verksamheten vid BUP i Värmland under denna höst. Uppdragsgivare är 

Landstinget Värmland och jag som utvärderar heter Fredrik Hjärthag och är anställd av FoU Välfärd Värmland 

vid Karlstads universitet som har fått utvärderingsuppdraget. Målet med utvärderingen är att ta reda på 

personalens syn på effekterna av omorganisationen som genomfördes i september 2010 samt synen på de 

förändringar som blev till följd av den förstärkta vårdgarantin som också genomfördes samma höst. 

 

Enkäten (som bifogas detta brev) delas ut till all verksam personal vid BUP i Värmland i samband med APT-

möten under hösten 2011 samt skickas brevledes till personer som tillfälligt inte är i tjänst eller har slutat vid 

BUP under senaste året.  Om du inte längre arbetar vid BUP i Värmland kan du på bakgrundsfrågorna (sid 2) 

ange vid vilken enhet du arbetade tidigare samt vilka huvudsakliga funktioner du då hade i organisationen. 

Notera gärna också i samband med detta (sid 2) att du har avslutat din anställning.    

 

Utvärderingens resultat skall tillsammans med andra faktorer kunna ligga till grund för den fortsatta 

styrningen av verksamheten vid BUP Värmland. Resultatet av utvärderingen kommer att publiceras i form av 

en skriftlig rapport hos FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet under januari 2012. 

 

Bifogat finner du enkäten som jag ber dig fylla i och returnera till mig i bifogat svarskuvert (som redan är 

frankerat). Jag vill ha in ditt svar senast den 6 december så jag ber om en ganska snabb respons och hoppas 

att det är möjligt. Om raderna på de öppna frågorna inte räcker till att skriva på så markera gärna detta med 

en liten stjärna och fortsätt att skriva på baksidan av pappret. Deltagandet i utvärderingen är naturligtvis helt 

frivilligt och svaren kommer att behandlas konfidentiellt så att inte enskilda personers svar kommer att kunna 

utläsas i rapporten. Endast analyser på gruppnivå kommer att redovisas. 

 

Om du har frågor gällande något av detta eller om innehållet i själva enkäten är du mycket välkommen att 

kontakta mig. Tack på förhand för din medverkan. 

 

 

Vänliga hälsningar 

     

      
Fredrik Hjärthag (Fil. Dr.) 

Utvärderare för FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet. 

054-700 2270 

fredrik.hjarthag@kau.se 
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Bilaga 3 

 

Tabell A: Svarsfördelning för påstående 1, ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bra möjligheter till ett gott bemötande av patienter och anhöriga” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.00 0.74 1 4 12 

Enheten för intensiva insatser 3.13 0.64 2 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

3.28 1.16 1 5 29 

Enheten för utredning och behandling 3.10 0.98 1 4 29 

Samtliga enheter tillsammans 3.15 0.98 1 5 78 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 1.  

_____________________________________________________________

  

Tabell B: Svarsfördelning för påstående 2 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bättre möjligheter till ett gott bemötande av patienter och anhöriga än den föregående 

organisationens struktur gjorde (innan sept-10)” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.91 0.70 1 4 11 

Enheten för intensiva insatser 3.14 0.69 2 4 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.71 1.24 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 2.83 0.91 1 4 30 

Samtliga enheter tillsammans 2.83 1.00 1 5 76 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 2.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell C: Svarsfördelning för påstående 3 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger goda möjligheter till bra utredningar” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.00 0.74 1 4 12 

Enheten för intensiva insatser 3.25 0,71 2 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.69 0.89 1 4 29 

Enheten för utredning och behandling 2.65 1.05 1 4 31 

Samtliga enheter tillsammans 2.77 0.93 1 4 80 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 3.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell D: Svarsfördelning för påstående 4 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bättre möjligheter till bra utredningar än den föregående organisationens struktur gjorde 

(innan sept-10)” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.00 0.78 1 4 11 

Enheten för intensiva insatser 3.57 0.79 3 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.50 1.04 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 2.67 0.88 1 4 30 

Samtliga enheter tillsammans 2.74 0.96 1 5 76 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns i svaren till påstående 4 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheterna har svarat. 

Skillnaderna består i att svaren från enheten för intensiva insatser är signifikant mer instämmande i 

påståendet än vad svaren från både enheten för utredning och behandling samt svaren från enheten för 

neuropsykiatrisk behandling och habilitering är. Inga övriga statistiskt signifikanta skillnader finns 

mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på detta påstående. 

_____________________________________________________________ 
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Tabell E: Svarsfördelning för påstående 5 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bra möjligheter till god kvalitet i behandlingar” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.08 0.29 3 4 12 

Enheten för intensiva insatser 3.00 0.76 2 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.93 1.16 1 5 29 

Enheten för utredning och behandling 2.94 1.00 1 4 31 

Samtliga enheter tillsammans 2.96 0.96 1 5 80 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 5.  

____________________________________________________________ 

 

Tabell F: Svarsfördelning för påstående 6 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bättre möjligheter till god kvalitet i behandlingar än den föregående organisationens 

struktur gjorde (innan sept-10)” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.09 0.30 3 4 11 

Enheten för intensiva insatser 3.43 0.98 2 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.75 1.11 1 4 28 

Enheten för utredning och behandling 2.69 0.97 1 5 29 

Samtliga enheter tillsammans 2.84 0.97 1 5 75 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 6.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell G: Svarsfördelning för påstående 7 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bra möjligheter till god samverkan med vårdgrannar” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.17 0.39 3 4 12 

Enheten för intensiva insatser 3.25 0.71 2 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

3.07 0.75 1 4 29 

Enheten för utredning och behandling 3.06 1.00 1 5 31 

Samtliga enheter tillsammans 3.10 0.81 1 5 80 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 7.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell H: Svarsfördelning för påstående 8 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bättre möjligheter till god samverkan med vårdgrannar än den föregående organisationens 

struktur gjorde (innan sept-10)” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.09 0.30 3 4 11 

Enheten för intensiva insatser 3.43 0.79 3 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.79 0.63 1 4 28 

Enheten för utredning och behandling 2.63 0.96 1 5 30 

Samtliga enheter tillsammans 2.83 0.79 1 5 76 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 8.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell I: Svarsfördelning för påstående 9 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bra möjligheter till att kunna arbeta stödjande för patienternas anhöriga” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.92 0.67 1 4 12 

Enheten för intensiva insatser 3.25 0.89 2 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

3.14 1.19 1 5 29 

Enheten för utredning och behandling 3.00 0.97 1 5 31 

Samtliga enheter tillsammans 3.06 1.00 1 5 80 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 9.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell J: Svarsfördelning för påstående 10 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bättre möjligheter till att kunna arbeta stödjande för patienternas anhöriga än den 

föregående organisationens struktur gjorde (innan sept-10)” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.91 0.70 1 4 11 

Enheten för intensiva insatser 3.14 0.90 2 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.71 1.36 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 2.57 0.86 1 4 30 

Samtliga enheter tillsammans 2.72 1.05 1 5 76 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 10.  

____________________________________________________________ 
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Tabell K: Svarsfördelning för påstående 11 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bra möjligheter till en tydlighet i utredning och behandlingsgång” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.25 0.45 3 4 12 

Enheten för intensiva insatser 3.50 0.54 3 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.68 1.12 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 2.52 1.15 1 4 31 

Samtliga enheter tillsammans 2.78 1.06 1 5 79 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns i svaren till påstående 11 en statistiskt signifikant skillnad i hur de olika enheterna har svarat. 

Skillnaden utgörs av att svaren i enheten för intensiva insatser är signifikant mer instämmande i 

påstående 11 än vad svaren från enheten för utredning och behandling är. Inga övriga statistiskt 

signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på detta påstående.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell L: Svarsfördelning för påstående 12 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bättre möjligheter till en tydlighet i utredning och behandlingsgång än den föregående 

organisationens struktur gjorde (innan sept-10)” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.27 0.47 3 4 11 

Enheten för intensiva insatser 3.00 0.58 2 4 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.57 1.17 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 2.70 0.92 1 4 30 

Samtliga enheter tillsammans 2.76 0.96 1 5 76 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 12.  

____________________________________________________________ 
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Tabell M: Svarsfördelning för påstående 13 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger goda möjligheter till ett bra flöde (för patienter) genom organisationen” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.00 0.85 1 4 12 

Enheten för intensiva insatser 3.25 1.17 1 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.38 0.98 1 4 29 

Enheten för utredning och behandling 1.74 0.97 1 4 31 

Samtliga enheter tillsammans 2.31 1.10 1 5 80 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns i svaren till påstående 13 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal 

har svarat. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för utredning och behandling är 

signifikant mer avståndstagande till påståendet än vad svaren från de tre övriga enheternas personal är. 

Inga övriga statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat 

på detta påstående.  

____________________________________________________________ 

 

Tabell N: Svarsfördelning för påstående 14 ”Den nuvarande organisationens struktur 

ger bättre möjligheter till ett bra flöde (för patienter) genom organisationen än den föregående 

organisationens struktur gjorde (innan sept-10)” 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.00 0.89 1 4 11 

Enheten för intensiva insatser 3.14 0.90 2 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.46 0.92 1 4 28 

Enheten för utredning och behandling 2.13 1.07 1 4 30 

Samtliga enheter tillsammans 2.47 1.03 1 5 76 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 
Det finns i svaren till påstående 14 en statistiskt signifikant skillnad i hur de olika enheternas personal 

har svarat. Skillnaden består i att svaren från personal på enheten för utredning och behandling är 

signifikant mer avståndstagande till påståendet än vad svaren från personal på den administrativa 

enheten är. Inga övriga statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika 

enheterna har svarat på detta påstående.  

______________________________________________________________________________ 
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Tabell O: Svarsfördelning för påstående 18 ”Befintlig kompetens inom BUP i 

Värmland tillvaratas enligt mig på ett effektivt sätt i nuvarande organisation” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.08 0.29 3 4 12 

Enheten för intensiva insatser 3.13 0.99 2 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.93 1.15 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 2.26 1.06 1 4 31 

Samtliga enheter tillsammans 2.71 1.06 1 5 79 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 
Det finns i svaren till påstående 18 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal 

har svarat. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för utredning och behandling är 

signifikant mer avståndstagande till påståendet än vad svaren från personal vid enheten för 

neuropsykiatrisk behandling och habilitering samt den administrativa enheten är.  Inga övriga statistiskt 

signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på detta påstående.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell P: Svarsfördelning för påstående 19 ”Befintlig kompetens inom BUP i 

Värmland tillvaratas enligt mig på ett mer effektivt sätt i nuvarande organisation än den 

gjorde i den föregående organisationen (innan sept-10)” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.09 0.30 3 4 11 

Enheten för intensiva insatser 3.00 0.58 2 4 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.65 0.89 1 4 26 

Enheten för utredning och behandling 2.41 0.98 1 4 29 

Samtliga enheter tillsammans 2.66 0.87 1 4 73 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 
Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 19.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell Q: Svarsfördelning för påstående 20 ”Befintlig kompetens inom BUP i 

Värmland är enligt mig tillräcklig i förhållande till vårt vårduppdrag” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.83 0.58 1 3 12 

Enheten för intensiva insatser 3.50 0.93 2 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.44 1.31 1 5 27 

Enheten för utredning och behandling 2.74 1.21 1 4 31 

Samtliga enheter tillsammans 2.73 1.17 1 5 78 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 20.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell R: Svarsfördelning för påstående 21 ”Den förstärkta vårdgarantin ger bra 

möjligheter till ett gott bemötande av patienter och anhöriga” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.75 0.87 1 4 12 

Enheten för intensiva insatser 4.38 0.92 3 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.59 1.05 1 5 29 

Enheten för utredning och behandling 2.76 1.22 1 5 29 

Samtliga enheter tillsammans 2.86 1.18 1 5 78 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 
 

Det finns i svaren till påstående 21 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal 

har svarat. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för intensiva insatser är signifikant 

mer instämmande i påståendet än vad svaren från personal vid de övriga tre enheterna är.  Inga övriga 

statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på detta 

påstående.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell S: Svarsfördelning för påstående 22 ”Den förstärkta vårdgarantin ger goda 

möjligheter till bra utredningar” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.67 0.65 1 3 12 

Enheten för intensiva insatser 4.00 1.07 2 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.48 0.95 1 5 29 

Enheten för utredning och behandling 2.21 1.15 1 5 29 

Samtliga enheter tillsammans 2.56 1.11 1 5 78 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

  

Det finns i svaren till påstående 22 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal 

har svarat. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för intensiva insatser är signifikant 

mer instämmande i påståendet än vad svaren från personal vid de övriga tre enheterna är.  Inga övriga 

statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på detta 

påstående.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell T: Svarsfördelning för påstående 23 ”Den förstärkta vårdgarantin ger bra 

möjligheter till god kvalitet i behandlingar” 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.75 0.75 1 4 12 

Enheten för intensiva insatser 3.88 1.13 2 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.10 1.05 1 5 29 

Enheten för utredning och behandling 2.20 1.19 1 5 30 

Samtliga enheter tillsammans 2.42 1.18 1 5 79 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns i svaren till påstående 23 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal 

har svarat. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för intensiva insatser är signifikant 

mer instämmande i påståendet än vad svaren från personal vid de övriga tre enheterna är. Dessutom är 

svaren från personalen på den administrativa enheten signifikant mera instämmande i påståendet, 

jämförda med svaren från personalen vid enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering. Inga 

övriga statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på 

detta påstående.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell U: Svarsfördelning för påstående 24 ”Den förstärkta vårdgarantin ger bra 

möjligheter till god samverkan med vårdgrannar” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.92 0.52 2 4 12 

Enheten för intensiva insatser 3.63 1.06 2 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.55 0.87 1 5 29 

Enheten för utredning och behandling 2.52 1.18 1 5 29 

Samtliga enheter tillsammans 2.71 1.02 1 5 78 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 24.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell V: Svarsfördelning för påstående 25 ”Den förstärkta vårdgarantin ger bra 

möjligheter till att kunna arbeta stödjande för patienternas anhöriga” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.92 0.52 2 4 12 

Enheten för intensiva insatser 4.13 0.99 3 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.29 0.85 1 4 28 

Enheten för utredning och behandling 2.40 1.13 1 5 30 

Samtliga enheter tillsammans 2.62 1.08 1 5 78 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 
 

Det finns i svaren till påstående 25 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal 

har svarat. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för intensiva insatser är signifikant 

mer instämmande i påståendet än vad svaren från personal vid de övriga tre enheterna är. Dessutom är 

svaren från personalen på den administrativa enheten signifikant mera instämmande i påståendet, 

jämförda med svaren från personalen vid enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering. Inga 

övriga statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på 

detta påstående.  

_____________________________________________________________
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Tabell W: Svarsfördelning för påstående 26 ”Den förstärkta vårdgarantin ger bra 

möjligheter till en tydlighet i utredning och behandlingsgång” 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.83 0.84 1 4 12 

Enheten för intensiva insatser 4.13 0.99 3 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.24 0.83 1 4 29 

Enheten för utredning och behandling 2.03 1.16 1 5 30 

Samtliga enheter tillsammans 2.44 1.15 1 5 79 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 
 

Det finns i svaren till påstående 26 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal 

har svarat. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för intensiva insatser är signifikant 

mer instämmande i påståendet än vad svaren från personal vid de övriga tre enheterna är. Dessutom är 

svaren från personalen på den administrativa enheten signifikant mera instämmande i påståendet, 

jämförda med svaren från personalen vid enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering. Inga 

övriga statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på 

detta påstående.  

____________________________________________________________ 

 

Tabell X: Svarsfördelning för påstående 27 ”Den förstärkta vårdgarantin ger goda 

möjligheter till ett bra flöde (för patienter) genom organisationen” 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.64 1.03 1 4 11 

Enheten för intensiva insatser 4.13 0.84 3 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.14 0.97 1 4 28 

Enheten för utredning och behandling 1.90 1.09 1 5 30 

Samtliga enheter tillsammans 2.32 1.20 1 5 77 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 
 

Det finns i svaren till påstående 27 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal 

har svarat. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för intensiva insatser är signifikant 

mer instämmande i påståendet än vad svaren från personal vid de övriga tre enheterna är. Dessutom är 

svaren från personalen på den administrativa enheten signifikant mera instämmande i påståendet, 

jämförda med svaren från personalen vid enheten för utredning och behandling. Inga övriga statistiskt 

signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på detta påstående.  

____________________________________________________________ _  
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Tabell Y: Svarsfördelning för fråga 30 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen ADHD idag klaras av i sin helhet (inkl. 

bemötande, utredning, behandling)?” 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.00 1.41 2 4 2 

Enheten för intensiva insatser 3.86 0.90 2 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.79 0.88 1 4 24 

Enheten för utredning och behandling 2.30 0.70 1 3 23 

Samtliga enheter tillsammans 2.73 0.94 1 5 56 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns i svaren till fråga 30 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal har 

svarat, i de jämförande analyserna har dock inte svaren från den administrativa enheten kunnat ingå på 

grund av för få svar. Personal på enheten för intensiva insatser är signifikant mer positiva än personal 

vid de övriga två andra analyserade enheterna är. Det är även en signifikant skillnad i svaren mellan 

enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering och enheten för utredning och behandling, där 

den sistnämnda enheten är mera negativa i sina svar. Inga övriga statistiskt signifikanta skillnader finns 

mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på denna fråga.  

_____________________________________________________________ 

Tabell Z: Svarsfördelning för fråga 31 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen Autismspektrumstörningar idag klaras av i 

sin helhet (inkl. bemötande, utredning, behandling)?” 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.00 1.41 2 4 2 

Enheten för intensiva insatser 4.29 0.49 4 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.74 1.01 1 4 23 

Enheten för utredning och behandling 2.46 0.93 1 5 24 

Samtliga enheter tillsammans 2.82 1.08 1 5 56 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 
 

Det finns i svaren till fråga 31 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal har 

svarat, i de jämförande analyserna har dock inte svaren från den administrativa enheten kunnat ingå på 

grund av för få svar. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för intensiva insatser är 

signifikant mer positiva än vad svaren från personal vid de övriga två andra analyserade enheterna är. 

Inga övriga statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat 

på denna fråga.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell Å: Svarsfördelning för fråga 32 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen Bipolär idag klaras av i sin helhet (inkl. 

bemötande, utredning, behandling)?” 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.50 0.71 3 4 2 

Enheten för intensiva insatser 4.00 0.82 3 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.38 0.74 1 3 8 

Enheten för utredning och behandling 3.12 0.70 2 4 17 

Samtliga enheter tillsammans 3.15 0.89 1 5 34 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns i svaren till fråga 32 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal har 

svarat, i de jämförande analyserna har inte med svaren från den administrativa enheten kunnat ingå på 

grund av för få svar. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för intensiva insatser är 

mer positiva än vad svaren från personal vid de övriga två andra analyserade enheterna är. Det finns 

även en signifikant skillnad i svaren mellan enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering 

och enheten för utredning och behandling, där den sistnämnda enheten är mera positiva i sina svar. 

Inga övriga statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat 

på denna fråga.  

_____________________________________________________________ 

Tabell Ä: Svarsfördelning för fråga 33 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen Depression idag klaras av i sin helhet (inkl. 

bemötande, utredning, behandling)?” 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 4.00 0.00 4 4 2 

Enheten för intensiva insatser 3.75 0.46 3 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.50 0.76 1 4 14 

Enheten för utredning och behandling 3.30 0.97 2 5 23 

Samtliga enheter tillsammans 3.17 0.94 1 5 47 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 
 

I svaren till fråga 33 finns statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal har svarat. 

De jämförande analyserna har inte med svaren från den administrativa enheten på grund av för få svar. 

Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för neuropsykiatrisk behandling och 

habilitering är mer negativa jämfört med svaren från personal vid de övriga två andra analyserade 

enheterna är. Inga övriga statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika 

enheterna har svarat på denna fråga.  

____________________________________________________________ 
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Tabell Ö: Svarsfördelning för fråga 34 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen med Familjerelationsproblem idag klaras av i 

sin helhet (inkl. bemötande, utredning, behandling)?” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 4.00 0.00 4 4 2 

Enheten för intensiva insatser 3.13 0.64 2 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.93 1.00 1 4 14 

Enheten för utredning och behandling 3.14 0.99 1 5 22 

Samtliga enheter tillsammans 3.11 0.92 1 5 46 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

  
Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har svarat på fråga 34. De jämförande analyserna har inte med svaren från den administrativa 

enheten på grund av för få svar. 

_____________________________________________________________ 

 

Tabell AA: Svarsfördelning för fråga 35 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen OCD idag klaras av i sin helhet (inkl. bemötande, 

utredning, behandling)?” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 4.00 0.00 4 4 2 

Enheten för intensiva insatser 4.13 0.64 3 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

4.17 0.79 2 5 18 

Enheten för utredning och behandling 4.17 0.78 2 5 23 

Samtliga enheter tillsammans 4.16 0.73 2 5 51 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 
 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader när det gäller hur personal vid de fyra enheterna 

har svarat på fråga 35. De jämförande analyserna har inte med svaren från den administrativa enheten 

på grund av för få svar.  

____________________________________________________________ 
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Tabell AB: Svarsfördelning för fråga 36 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen Psykos idag klaras av i sin helhet (inkl. 

bemötande, utredning, behandling)?” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 4.50 0.71 4 5 2 

Enheten för intensiva insatser 4.50 1.07 2 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

3.40 0.97 2 5 10 

Enheten för utredning och behandling 3.71 0.59 3 5 17 

Samtliga enheter tillsammans 3.84 0.90 2 5 37 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 
Det finns i svaren till fråga 36 statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheternas personal har 

svarat. De jämförande analyserna har inte med svaren från den administrativa enheten på grund av för 

få svar. Skillnaderna består i att svaren från personal på enheten för intensiva insatser är signifikant mer 

positiva än vad svaren från personal vid de övriga två andra analyserade enheterna är. Inga övriga 

statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på denna 

fråga.  

_____________________________________________________________

  

Tabell AC: Svarsfördelning för fråga 37 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen Våldsutsatta idag klaras av i sin helhet (inkl. 

bemötande, utredning, behandling)?” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 4.00 0.00 4 4 2 

Enheten för intensiva insatser 4.00 0.63 3 5 6 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

3.08 0.76 2 4 13 

Enheten för utredning och behandling 3.62 0.87 2 5 21 

Samtliga enheter tillsammans 3.52 0.83 2 5 42 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 
Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har svarat på fråga 37. De jämförande analyserna har inte med svaren från den administrativa 

enheten på grund av för få svar.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell AD: Svarsfördelning för fråga 38 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen Ångest idag klaras av i sin helhet (inkl. 

bemötande, utredning, behandling)?” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 4.00 0.00 4 4 2 

Enheten för intensiva insatser 3.87 0.35 3 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.81 0.98 1 4 16 

Enheten för utredning och behandling 3.29 0.91 2 5 24 

Samtliga enheter tillsammans 3.26 0.92 1 5 50 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 
I svaren på fråga 38 finns en statistiskt signifikant skillnad i hur de olika enheternas personal har svarat. 

De jämförande analyserna har inte med svaren från den administrativa enheten på grund av för få svar. 

Skillnaden ligger i att svaren från personal på enheten för intensiva insatser är signifikant mer positiva 

än vad svaren från personal vid enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering är. Inga övriga 

statistiskt signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på denna 

fråga.  

_____________________________________________________________

  

Tabell AE: Svarsfördelning för fråga 39 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen med Ätstörningar idag klaras av i sin helhet 

(inkl. bemötande, utredning, behandling)?” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 4.50 0.71 4 5 2 

Enheten för intensiva insatser 2.88 1.13 1 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

3.00 0.89 1 4 11 

Enheten för utredning och behandling 3.16 0.96 2 5 19 

Samtliga enheter tillsammans 3.13 0.99 1 5 40 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 
 

Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har svarat på fråga 39. De jämförande analyserna har dock inte med svaren från den 

administrativa enheten på grund av för få svar.  

_____________________________________________________________ 



98 
 

Tabell AF: Svarsfördelning för fråga 40 ”Hur anser du att det åtagande som BUP i 

Värmland har gentemot patientgruppen Övriga idag klaras av i sin helhet (inkl. 

bemötande, utredning, behandling)?” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.50 0.71 3 4 2 

Enheten för intensiva insatser 4.00 0.00 4 4 5 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.40 0.89 1 3 5 

Enheten för utredning och behandling 3.00 0.50 2 4 9 

Samtliga enheter tillsammans 3.14 0.79 1 4 21 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Acceptabelt, 4= Bra, 5=Mycket bra 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 
För svaren på fråga 40 har inte någon statistisk jämförande analys enheterna emellan genomförts 

eftersom det är så få svar totalt sett, som har inkommit på just denna fråga.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell AG: Svarsfördelning för påstående 43 ”Jag upplever att jag ofta arbetar under 

mycket stor tidspress” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.75 1.06 2 5 12 

Enheten för intensiva insatser 3.00 0.76 2 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

3.89 1.20 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 3.63 0.96 2 5 30 

Samtliga enheter tillsammans 3.68 1.06 1 5 78 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 43.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell AH: Svarsfördelning för påstående 44 ”Jag upplever att jag oftare arbetar 

under mycket stor tidspress nuförtiden jämfört med tiden före september 2010” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.91 1.22 1 5 11 

Enheten för intensiva insatser 3.14 0.90 2 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

3.43 1.35 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 3.17 1.10 1 5 29 

Samtliga enheter tillsammans 3.23 1.19 1 5 75 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 44.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell AI: Svarsfördelning för påstående 45 ”Jag upplever att motstridiga direktiv och 

krav ofta försvårar mitt arbete” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.92 1.24 1 5 12 

Enheten för intensiva insatser 3.00 0.93 2 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

3.38 0.94 2 5 29 

Enheten för utredning och behandling 3.94 0.89 2 5 31 

Samtliga enheter tillsammans 3.49 1.03 1 5 80 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 
Bland svaren till påstående 45 finns det statistiskt signifikanta skillnader i hur de olika enheterna har 

svarat. Skillnaderna består i att svaren från enheten för utredning och behandling är signifikant mer 

instämmande i påståendet än vad svaren från de tre övriga enheterna är. Inga övriga statistiskt 

signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på detta påstående. 

_____________________________________________________________ 
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Tabell AJ: Svarsfördelning för påstående 46 ”Jag upplever att motstridiga direktiv och 

krav oftare försvårar mitt arbete nuförtiden jämfört med tiden före september 2010” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.36 1.21 1 5 11 

Enheten för intensiva insatser 3.00 1.00 2 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.96 1.14 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 3.45 0.83 2 5 29 

Samtliga enheter tillsammans 3.07 1.07 1 5 75 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

För svaren till påstående 46 finns det en statistiskt signifikant skillnad i hur de olika enheterna har 

svarat. Skillnaden består i att svaren från enheten för utredning och behandling är signifikant mer 

instämmande i påståendet än vad svaren från den administrativa enheten är. Inga övriga statistiskt 

signifikanta skillnader finns mellan hur personal från de olika enheterna har svarat på detta påstående.   

_____________________________________________________________ 

 

Tabell AK: Svarsfördelning för påstående 47 ”Jag upplever ofta att mina 

arbetsuppgifter skulle kunna utföras av någon som är mindre kvalificerad än jag” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 1.67 0.78 1 3 12 

Enheten för intensiva insatser 1.63 1.06 1 4 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

1.89 1.13 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 1.94 0.96 1 4 31 

Samtliga enheter tillsammans 1.85 1.00 1 5 79 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 
Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 47.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell AL: Svarsfördelning för påstående 48 ”Jag upplever oftare nuförtiden att mina 

arbetsuppgifter skulle kunna utföras av någon som är mindre kvalificerad än mig, än vad jag 

gjorde före september 2010” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 1.73 0.79 1 3 11 

Enheten för intensiva insatser 1.29 0.49 1 2 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.04 1.19 1 5 27 

Enheten för utredning och behandling 2.24 1.06 1 5 29 

Samtliga enheter tillsammans 2.00 1.06 1 5 74 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 
Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 48.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell AM: Svarsfördelning för påstående 49 ”Jag upplever ofta att jag får stöd av 

mina kollegor i mitt arbete” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.83 0.58 3 5 12 

Enheten för intensiva insatser 3.38 1.60 1 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

4.21 0.98 1 5 29 

Enheten för utredning och behandling 4.26 0.77 2 5 31 

Samtliga enheter tillsammans 4.09 0.96 1 5 80 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 49.  

_____________________________________________________________ 
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Tabell AN: Svarsfördelning för påstående 50 ”Jag upplever oftare nuförtiden att jag 

får stöd av mina kollegor i mitt arbete, än vad jag gjorde före september 2010” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.27 1.49 1 5 11 

Enheten för intensiva insatser 2.71 1.38 1 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.79 1.10 1 5 28 

Enheten för utredning och behandling 2.48 0.87 1 4 29 

Samtliga enheter tillsammans 2.73 1.12 1 5 75 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande  

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 50.  

_____________________________________________________________ 

 

Tabell AO: Svarsfördelning för påstående 51 ”I mitt arbete finns goda möjligheter till 

att lära mig nya saker” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 3.67 0.78 2 5 12 

Enheten för intensiva insatser 4.00 1.41 1 5 8 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

3.76 1.06 1 5 29 

Enheten för utredning och behandling 3.77 1.14 1 5 30 

Samtliga enheter tillsammans 3.77 1.07 1 5 79 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 
 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 51.  

____________________________________________________________ 
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Tabell AP: Svarsfördelning för påstående 52 ”I mitt arbete finns idag bättre 

möjligheter till att lära mig nya saker än före september 2010” 

 

Enhet M S Min Max n 

Administrativa enheten 2.45 0.93 1 3 11 

Enheten för intensiva insatser 2.86 1.22 1 5 7 

Enheten för neuropsykiatrisk behandling 

och habilitering 

2.57 0.79 1 4 28 

Enheten för utredning och behandling 2.72 0.84 1 5 29 

Samtliga enheter tillsammans 2.64 0.86 1 5 75 
Förklaringar:   

Använd skala: 1= Tar helt avstånd ifrån, 2=Tar till stor del avstånd ifrån, 3=Neutral, 4= Instämmer till stor del, 5=Instämmer 

helt 

M = Medelvärde, S = Standardavvikelse, Min = Lägsta angivna värde, Max = Högsta angivna värde, n = Antal svarande 

 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra enheterna utifrån hur personalen på 

enheterna har ställt sig till påstående 52.  

_____________________________________________________________ 
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BUP Värmland

Denna rapport redovisar resultatet av en utvärdering som har gjorts om hur 
personalen vid BUP Värmland uppfattar effekterna av en omorganisation och 
förstärkningen av vårdgarantin för de olika patientgrupperna. FoU Välfärd 
Värmland, Karlstads universitet, fick uppdraget av BUP Värmland, Landstinget i 
Värmland, att under hösten 2011 genomföra utvärderingen vilket gjordes genom 
en enkätstudie vänd till samtlig personal vid BUP Värmland.

Utifrån den höga svarsfrekvensen och utförligheten i svaren, kan det konstateras 
att personalen vid BUP Värmland är mycket engagerad och mån om att 
verksamheten skall hålla en hög kvalitet. Organisationens struktur i sig är de 
flesta svarande nöjda med, men ett stort problem som många beskriver är att 
mängden patienter upplevs som oproportionerlig i förhållande till befintliga 
resurser inom BUP Värmland. Detta påverkar också möjligheterna att klara av 
den förstärkta vårdgarantin som har högprioriterats, enligt de flesta svarande 
på bekostnad av mer långsiktiga kvalitetsparametrar inom vården. Exempelvis 
uppges den tydlighet i nya organisationens flöde som var tänkt för patienter 
med neuropsykiatrisk problematik ha påverkats negativt av en högprioriterad 
vårdgaranti utifrån de begränsade resurser som finns. Organisationens delar 
inom BUP Värmland som utgörs av fyra olika enheter, upplevs också av flera i 
personalen som alltför åtskilda sinsemellan. Personalen är mån om bibehållandet 
av nuvarande kompetens genom fortbildning och handledning samt rekrytering 
av ny kompetens för att ännu bättre kunna möta aktuella och framtida vårdbehov.
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