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Lyssna på oss!

• Barnkonventionen – rätt till information och att få komma till tals

• Patientlagen

• Samordnad individuell plan (SIP)
Lagregeln finns i: 

2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 

3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.
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Anna Råde
Leg. Psykolog

Projektledare Barns röst



Enkät Barns röst

• Enkäten fanns tillgänglig via webben mellan den 9 februari och 9 mars 
2016

• Annonserades via postrar i väntrum hos samarbetspartners och andra 
intresserade av projektet samt via Riksförbundet Attentions webbsida 
och Facebooksida. 

• Bestod av 9 frågor gällande bemötande, information och inflytande i 
vårdsituationer samt bakgrundsfrågor så som kön, ålder och diagnos. 



Resultat enkät Barns röst

• Fick 341 svar från barn mellan 7-17 år

• 32,8 % tjejer, 65,4 % killar och 1,7 % definierade sig inte som kille/tjej 
eller ville inte svara

• 224 angav diagnosen ADHD, 52 ADD, 178 Autismspektrumtillstånd, 24 
Tourettes syndrom, 25 språkstörning

• 49,3 % angav en diagnos, 38,1 % angav två diagnoser och 12,6% 
angav tre eller fler diagnoser



Resultat enkät Barns röst
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Fråga 1: Förstod du anledningen till att du var där?
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Fråga 2: Tycker du att informationen som du fick var lätt att förstå?
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Fråga 3: Fick du möjlighet att ställa frågor om något var svårt att förstå?
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Fråga 4: Vände sig vårdpersonalen till dig direkt när de pratade?
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Fråga 5: Hade du tillfälle att själv berätta om din situation och hur du mådde?
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Fråga 6: Tycker du att den du träffade lyssnade på dig?
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Fråga 7: Fick du vara med och bestämma vad ni skulle prata om på träffarna?
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Fråga 8: Tycker du att du blivit hjälpt av träffarna?



Resultat enkät Barns röst

Fråga 9: Var det något som du önskat att man gjort annorlunda? Vad?

”Kunna komma till samma doktor istället för nya hela tiden.”

”Efter att man har fått diagnosen är det inte okej 
att avsluta utan hjälpa att förstå och att få hjälp 
med terapi.”

”Låtit mig byta terapeut när jag bad om det.” 

”Jag önskar att de hade lyssnat in mina önskemål lite mer på BUP.”



Resultat enkät Barns röst

Fråga 9: Var det något som du önskat att man gjort annorlunda? Vad? forts.

”Inte ändrat så mycket från gång till gång.”

”Pratat på ett sätt som jag lättare förstår.”

”Mer rak om min diagnos, har svårt att ta till mig den.”

”Att man hade fått en större 
tidsuppfattning om hur lång tid 
till att till exempel nästa besök 
blir.”



Resultat enkät Barns röst

Fråga 9: Var det något som du önskat att man gjort annorlunda? Vad? forts.

”Att väntetiden inte skulle vara så lång.”

”Allt kunde ha gått mycket snabbare. Jag 
börjar snart gymnasiet och utredningen är 
klart men ändå inte. Det är förvirrande. I 
början sa de också att jag inte skulle 
utredas trots att de trodde jag hade 
Asperger och det har allt varit rörigt.”

”Träffas oftare.”

”Mer konkret hjälp och tydligare 
åtgärder för att lösa problemet, 
samt intensivare vård. Att få 
komma någon gång då och då 
och lyssna på sådant man 
egentligen redan vet är inte så 
effektivt. Känns som att ingen tar 
tag i problemet på allvar, tiden 
bara går.”

”Mer tid avsatt.”



Barns röst enkät - slutsatser

• Det är bra att få information inför möten, syfte med möte, vilka 
kommer att var där, hur länge och hur ofta, vad kan jag var med att 
påverka

• Det behövs bättre information till barnet och tillfällen att ställa frågor

• Barn behöver stärkas i vårdsituationen genom att få bättre 
information om sina rättigheter

• Tidigt få möjlighet till utredning och att efter utredning få var med 
och påverka vilka insatser som sätt in, exempelvis samtalskontakt

• Viktigt att hitta sätt att få barnet delaktig i sin egen vård



HANNA HILDEMAN
TITELTROTSARE (MEN KANSKE MEST 

KONSTNÄR)



Klädtrots

NEJ!

OlycksbenägenHumörsvängningar

Kort stubin

“Kan själv”



Duktig i skolan Slarvig hemma

Bekräftelsesökande Handboll

Det sociala spelet Konflikter

Ångest

Anorexi

Krav

Stress





BUP

F50.9

F34.1

Z63.8

Z63.0

F50.0

F50.2

Eventuell personlighetsstörning



(OM)VÄGEN TILL DIAGNOS

4 skolavhopp

2 omgångar 

behandlingshem

10-15 olika kontakter 

inom psykiatrin

Familjekris

Flera återfall

Utanförskap

0 självkänsla

Ångest?

Depression?

Personlighetsstörning?

1 kaputt mage

Praktikplatser 



Jag kan inte, för 

jag har ADHD!



EN SVÄNGIG VANSINNESFÄRD 
- På väg mot en trygg tillvaro

3 skolavhopp

X antal korta 

förhållanden

Risktagande

0 självrespekt

Sjukskrivningar

“Hanna, ta livet av dig!”

Hot

Bulimi


