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Förord 
 
Vårdföretaget Inside Team AB, som utför neuropsykiatriska utredningar enligt avtal med 
Stockholms läns landsting, gav författarna till rapporten i uppdrag att undersöka tillgången på 
vård och stöd för barn före respektive efter utredning. Undersökningen resulterade i en C-
uppsats på Karolinska institutet år 2013 samt i denna rapport. Anledningen till att en rapport 
framställdes vid sidan av C-uppsatsen är att delvis olika frågeställningar undersöktes i de två 
publikationerna. 
 
Martin Forster, Stockholm, juni 2014. 
 
 



Bakgrund 
 
De senaste åren har ett antal rapporter publicerats som redovisat brister gällande vård och stöd 
till barn och unga i Sverige som lider av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar. 
Exempelvis visade en inventering av knappt 500 patientjournaler inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) att vårdplan och uppföljning hade dokumenterats endast i en 
minoritet av fallen (Socialstyrelsen, 2009). En slutsats som återkommer i flera rapporter är att 
samverkan mellan psykiatri och skola saknas eller fungerar dåligt (Socialstyrelsen, 2009; 
Karlsson & Lindberg, 2009; Berg, Marttila & Burström, 2012). Det är särskilt allvarligt för 
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD eller 
autismspektrumstörningar, eftersom problemen ofta leder till svårigheter i skolan. I en 
enkätundersökning av närmare 1000 föräldrar till barn med sådana funktionsnedsättningar 
framkom bland annat att en majoritet upplevde att skolan fungerade dåligt för barnen och att 
föräldrarna hade fått gå ner i arbetstid för att underlätta situationen (Attention, 2011). Allvaret 
i bristerna understryks också av att problemen drabbar så många, eftersom barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utgör den enskilt största patientgruppen inom BUP 
(Karlsson & Lindberg, 2009). 
 
En annan brist inom psykiatrisk vård av barn är att väntetider för utredning och behandling är 
för långa (www.vantetider.se, Karlsson & Lindberg, 2009). Trots satsningar på att minska 
kötiden de senaste åren är det fortfarande alltför många barn som inte får hjälp inom ramen 
för vårdgarantin. Enligt SKLs senaste statistik var det ungefär vart fjärde barn som inte fick 
specialistvård inom BUP i tid och situationen var ännu sämre just för barn som väntade på 
neuropsykiatrisk utredning. Den tillgängliga statistiken utgår samtidigt bara från väntetider 
inom vården, vilket inte avslöjar något om hur länge barn har fått vänta innan de över huvud 
taget kommer i kontakt med någon vårdgivare. Med tanke på de brister i samverkan mellan 
skola och psykiatri som redovisas ovan finns det troligtvis många barn som inte slussas vidare 
till psykiatrin i tid. 
 
Vid sidan av brister i samverkan mellan psykiatri och skola finns också rapporter om att 
skolan inte tar ett eget ansvar för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Enligt 
skolinspektionen senaste tillsyn levde exempelvis sju av tio skolor inte upp till skollagens 
krav om särskilt stöd (Skolinspektionen, 2014). En vanlig missuppfattning är att det krävs en 
diagnos för att barn ska ha rätt till stöd (Lärarnas tidning, 2012), men det strider mot 
skollagen som tydligt anger att det endast är barnets faktiska behov oavsett diagnos som ska 
ligga till grund för sådana beslut. 
 
Syfte med den aktuella utvärderingen 
 
Syftet med den aktuella utvärderingen var att ta reda på vilken betydelse en neuropsykiatrisk 
utredning har för tillgång till vård och stöd för barn och familjer. Följande frågeställningar 
undersöktes: 
 

1. Hur länge hade problemen förekommit innan barnen blev utredda? 
2. Hur stor tillgång hade barnen till medicinsk behandling före respektive efter 

utredningen? 
3. Hur stor tillgång hade föräldrarna till samtalsstöd före respektive efter utredningen? 
4. Hur ofta hade skolan upprättat ett åtgärdsprogram med anledning av barnens problem 

före respektive efter utredningen? 



5. Hur stor tillgång hade barnen till särskilt stöd i skolan före respektive efter 
utredningen? 

6. Hur stor tillgång hade familjen till ekonomiskt stöd före respektive efter utredningen? 
7. Hur många insatser hade barnen och familjerna totalt sett fått tillgång till före 

respektive efter utredningen? 
8. Hur stor belastning upplevde föräldrarna att barnens problem innebar före respektive 

efter utredningen? 
	  

Metod 
Undersökningsdeltagare 
Enkäter skickades ut till samtliga vårdnadshavare till barn som avslutat en neuropsykiatrisk 
utredning hos Inside Team under år 2011, vilket utgjorde totalt 293 barn. Inside Team är en 
vårdenhet som utför neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av Stockholm läns landsting. 
Enkäten skickades ungefär ett år efter avslutad utredning för att eventuella vård- och 
stödinsatser skulle hinna sättas i verket. Svar beräknades inkomma från ca 100 av de som 
mottog enkäten, vilket medför goda möjligheter att finna statistiskt säkra samband med 
praktisk betydelse i det här sammanhanget. Efter en påminnelse hade föräldrar till 108 barn 
svarat på enkäten (37 %). Barnen var i snitt 13,8 år (SD = 3.2 år) i samband med utredningen. 
Av de utredda barnen var 67 pojkar (62%) och 41 flickor (38 %). Av föräldrarna var det 88% 
som antingen arbetade eller studerade, 44% hade högskoleutbildning och 30% var 
ensamstående. Av de barn som gick i skola var driftformen kommunal för 78%. Enligt 
föräldrarna remitterades barnen till utredning på Inside Team från BUP (39%), barn och 
ungdomsläkarmottagningar (24%) och skolhälsovården (19%). Efter utredningen hade 48% 
av barnen fått diagnosen ADHD, 18% ADD, 7% autism eller Aspergers syndrom, 7% en 
kombination av föregående diagnoser. Hos 20% av barnen bedömdes inte svårigheterna som 
utreddes hänga samman med någon av tidigare nämnda neuropsykiatriska diagnoser. 

 
Procedur 
Enkäten som användes till datainsamlingen togs fram i samråd med psykologer med 
kompetens inom skolpsykologi, statistik, utredningsmetodik och neuropsykiatriska problem 
(bilaga 1). Utöver psykologer konsulterades även en barnläkare. Enkäten redigerades i 
omgångar och genomgick slutligen en kontroll av tre psykologer som arbetar med 
neuropsykiatriska utredningar. Med enkäten följde också ett informationsbrev som klargjorde 
syfte och förutsättningar för att delta i undersökningen (bilaga 2). Innan enkäterna skickades 
ut granskade och godkände den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm genomförandet 
av studien (DNR 2012/1920-31). 
 
Enkäten 
Enkäten innehöll framförallt frågor om vilken vård och stöd familjen har fått som följd av 
barnets problem. Den innehöll också frågor om bakgrundsfaktorer som kan ha betydelse för 
omfattning och typ av vård och stöd som erbjuds. För att mäta hur stor belastning föräldrarna 
upplevde att barnens problem innebar användes en delskala i Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ). SDQ är utprövat i ett stort antal studier och svenska normer finns 
tillgängliga, vilket gjorde det möjligt att redovisa hur stor andel av barnen som bedömdes ha 
problem på klinisk nivå (Malmberg, Rydell & Smedje, 2003). 
 
Statistiska analyser 
För att undersöka skillnader i tillgång på vård och stöd före respektive efter utredningen 
användes Fisher’s exact test för kategoriska variabler, medan t-test användes för kontinuerliga 



variabler. Korrelationer räknades ut för att undersöka sambandet mellan väntetider och 
tillgång på behandling. Det etiska tillståndet för studien begränsade möjligheter till analyser 
av bortfall, eftersom enkäterna som skickades in var anonymiserade. Därmed fanns det ingen 
möjlighet att undersöka eventuella skillnader mellan de som svarade på enkäten och de som 
avstod från att göra detta. Vad det innebär diskuteras vidare i diskussionen. Det interna 
bortfallet, dvs. enskilda överhoppade frågor var mycket begränsat (mindre än 1 procent). 

Resultat 
Frågeställning 1: Hur länge hade problemen förekommit innan barnen blev utredda? 

Barnen var i snitt var 11 år (SD = 3.5 år) när föräldrarna första gången hade kontakt med 
vården med anledning av problemen som sedan utreddes. För pojkar var snittåldern 10.3 år 
(SD = 3.1 år) och för flickor 12.2 år (SD = 3.8 år). Barnen hade hunnit bli i snitt 13.8 år (SD 
= 3.2 år) i samband med utredningen (13 år för pojkar, SD = 2.8 år; 14.9 år för flickor, SD = 
3.4 år). Generellt fick alltså barnen vänta nästan tre år mellan första vårdkontakten och 
utredningen. 

Figur 1. Tid mellan första kontakt med vården och den neuropsykiatriska utredningen. 

 

 



Frågeställning 2: Hur stor tillgång hade barnen till medicinsk behandling före respektive 
efter utredningen? 

Innan utredningen var det 5% av barnen som hade erbjudits medicinsk behandling, medan 
över hälften hade fått ett sådant erbjudande efter utredningen (61%). Ökningen var statistiskt 
signifikant (p < 0.0001). 

Figur 2. Tillgång på medicinsk behandling. 

 

 

Frågeställning 3: Hur stor tillgång hade föräldrarna till samtalsstöd före respektive efter 
utredningen? 

Innan utredningen var det 20% av föräldrarna som hade deltagit i någon form av samtalsstöd 
eller rådgivning med anledning av barnens problem, medan 46% hade gjort det efter 
utredningen. Det motsvarar alltså en relativ ökning av tillgången på samtalsstöd med 130%, 
vilket var statistiskt signifikant (p < 0.0001). 

Figur 3. Tillgång till samtalsstöd för föräldrar. 

 

 



Frågeställning 4: Hur ofta hade skolan upprättat ett åtgärdsprogram med anledning av 
barnens problem före respektive efter utredningen? 

Innan utredningen hade skolan upprättat et åtgärdsprogram för 39% av barnen. Efter 
utredningen var motsvarande andel 67%, vilket betyder att tillgången hade ökat med 72% (p < 
0.0001).  

Figur 4. Andel barn där skolan hade upprättat ett åtgärdsprogram med anledning av 
problemen. 

	  

	  

Frågeställning 5: Hur stor tillgång hade barnen till särskilt stöd i skolan före respektive 
efter utredningen? 

Innan utredningen var det 39% av barnen som hade tillgång till specialpedagog, elevassistent 
eller liten undervisningsgrupp. Efter utredningen var motsvarande andel 61%, vilket betyder 
att tillgången hade ökat med 56% (p < 0.01).  

Figur 5. Tillgång till särskilt stöd i skolan. 

 

	  



Frågeställning 6: Hur stor tillgång hade familjen till ekonomiskt stöd före respektive efter 
utredningen? 

Innan utredningen var det 4% av familjerna som hade tillgång till ekonomiskt stöd med 
anledning av barnens svårigheter. Den andelen hade ökat till 22% efter utredningen 
(p < 0.0001). 

Figur 6. Tillgång till ekonomiskt stöd med anledning av barnets svårigheter. 

	  

	  

Frågeställning 7: Hur många insatser hade barnen och familjerna totalt sett fått tillgång 
till före respektive efter utredningen? 

Det totala antalet insatser som barnen hade fått tillgång till före respektive efter utredningen 
ökade tydligt. Av medicinsk behandling, samtalsstöd, åtgärdsplaner, specialpedagog, 
elevassistent, liten undervisningsgrupp och ekonomiskt stöd hade barnen i snitt 1.3 
(SD  = 1.3) insatser innan utredningen. Efter utredningen hade antalet ökat till 3.0 (SD  = 1.5) 
insatser (p < 0.0001). 

	  



Frågeställning 8: Hur stor belastning upplevde föräldrarna att barnens problem innebar 
före respektive efter utredningen? 

För att mäta upplevd belastning användes en delskala i instrumentet SDQ som handlar om hur 
mycket barnet hindras i vardagen av sina problem. Poängen på delskalan sträcker sig mellan 0 
och 15 och ett värde över 2 motsvarar problem på klinisk nivå (Malmberg m. fl., 2003). 
Medelvärdet för upplevd belastning var 9.1 (SD = 4.1) och 5.7 (SD = 3.6) innan respektive 
efter utredningen, vilket utgjorde en statistiskt signifikant minskning (p < 0.0001). Innan 
utredningen var det 86% av barnen som bedömdes ha problem på klinisk nivå, vilket hade 
sjunkit till 48% efter utredningen. 

Figur 8. Upplevd belastning av problemen innan respektive efter utredningen. 

	  

De föräldrar som upplevde att problemen hade minskat fick också svara på hur mycket de 
upplevde att den vård och stöd de hade fått hade bidragit till minskningen. Nästan 30% 
upplevde att vården och stöden hade haft stor betydelse och drygt 30% att den hade haft viss 
betydelse. Ungefär 40% upplevde att vården och stöden bara hade liten eller ingen betydelse 
för förbättringarna. 

Diskussion 
Resultaten av utvärderingen pekar på två huvudslutsatser. För det första hade barnen i 
undersökningen fått vänta länge mellan första vårdkontakten och utredningen. Det är ett 
intressant resultat med tanke på den statistik som redovisas gällande väntetider och 
vårdgaranti inom vården bara mäter tiden mellan remiss till och påbörjad utredning. För 
många av barnen i utredningen var alltså vårdgarantin om insats inom en månad formellt 
uppfylld, men de hade i praktiken haft problem som de sökt vård för betydligt längre. 
Dessutom kan man tänka sig att problemen hos vissa barn hade varit påtagliga även innan 
första vårdkontakten, eftersom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta visar sig tidigt 
utan att för den skull uppmärksammas tillräckligt av föräldrar eller skola. 

För det andra ökade tillgången på vård och stöd markant efter utredningen. Visserligen kan 
man tänka sig att eventuella förändringar i tillgång till vård och stöd inte beror på utredningen, 
utan bara på att tiden går. Det finns flera saker som talar emot detta. För det första hade 
barnen väntat i snitt tre år mellan första vårdkontakten och utredningen på Inside Team, 
medan tiden mellan utredningen och enkäten bara var ett år i. De relativt stora förändringar 



som undersökningen visade hade alltså ägt rum under året efter utredning. För det andra hade 
inte barn som väntat länge på remiss till utredning fått fler insatser. Sambandet mellan 
väntetiden och antal insatser innan utredningen var till och med negativt (r=-0.13, p=.18) För 
det tredje spelade det heller ingen roll hur lång tid det hade gått mellan utredningen och 
enkäten. Sambandet mellan antal insatser efter utredningen och tiden till enkäten var inte 
statistiskt signifikant (r=.09, p=.32). Detta talar samstämmigt för att förändringarna som 
redovisas faktiskt berodde på den neuropsykiatrisk utredning. 

Resultaten som redovisas i rapporten måste betraktas i ljuset av begränsningarna i 
undersökningen. En första begränsning utgörs av att barnen som deltog inte var slumpmässigt 
utvalda. Även om det inte finns några indikationer på att de barn som remitterades till Inside 
Team skulle skilja sig på något systematiskt vis från barn som utreddes på andra enheter inom 
Stockholms läns landsting under motsvarande period, så går det inte att utesluta. I dagsläget 
redovisar inte landstinget i Stockholm statistik om neuropsykiatriska utredningar, vilket är en 
brist ur patienters och anhörigas perspektiv. Tills sådan statistik finns tillgänglig går det inte 
att bedöma jämförbarheten i det aktuella urvalet av barn med övriga barn inom vården. Trots 
att urvalet i undersökningen innebär en viss osäkerhet vad gäller resultaten, finns det alltså för 
närvarande inga andra aktuella publicerade uppgifter som motsäger dem. 

En andra begränsning i undersökningen var den låga svarsfrekvensen. Risken finns att 
föräldrarna som svarade utgjorde ett selektivt urval vars erfarenheter inte är representativa för 
alla föräldrar som fick enkäter hemskickade. Exempelvis skulle föräldrar som fått vänta länge 
eller fått särskilt få erbjudanden om vård och stöd ha haft en större benägenhet att svara. Låg 
svarsfrekvens framhålls ofta som en tydlig begränsning för att dra slutsatser av enkätstudier. 
På senare år har man emellertid visat att den föreställningen inte håller empiriskt. Groves och 
Peytcheva (2008) undersökte den frågan i en meta-analys som omfattade 59 enkätstudier där 
man på olika sätt samlat in data från de som först fallit bort. Meta-analysen visade att de som 
fallit bort i snitt skiljde sig drygt en tiondels standardavvikelse i svaren på frågorna jämfört 
med de som svarat från början. Omfattningen av bortfallet påverkade inte den skillnaden över 
huvud taget. Däremot fann man att fem andra faktorer signifikant påverkade skillnaden 
mellan svarande och icke-svarande. En av dessa är inte relevant för den aktuella 
undersökningen, men övriga fyra talar för pålitligheten i resultaten som presenteras i 
rapporten, som exempelvis att frågorna handlar om objektiva ämnen snarare än attityder eller 
att enkäter som svarande fyller i själva leder till mindre skillnader än intervjuer. Givetvis hade 
det varit önskvärt att fler föräldrar hade svarat på enkäterna, men det finns alltså inget 
empiriskt underlag för att döma ut resultatet enbart baserat på svarsfrekvensen. 

En tredje begränsning i denna undersökning var att enkäten var den enda informationskällan. 
Slutsatserna hade blivit starkare om andra data, som exempelvis journaluppgifter hade 
använts som komplement. Eftersom enkäterna skickades med vanlig post bedömdes det som 
nödvändigt ur ett etiskt perspektiv att göra dem anonyma och den etiska prövningen utgick 
därför från det. Därmed kunde inte uppgifter i enkäter matchas mot journaluppgifter. En 
relaterad brist handlar om att vissa frågor i enkäten var retrospektiva. Osäkerheten i 
föräldrarnas bedömning av tillgång på vård och stöd, samt upplevd belastning ett år tillbaka i 
tiden måste tolkas med viss försiktighet. 

 



Slutsats 
Även om man måste tolka resultaten i undersökningen försiktigt med tanke på 
begränsningarna, pekade de ändå på så allvarliga brister och möjligheter att de starkt 
motiverar fördjupade och större undersökningar av samma ämne. Dessutom finns det delar av 
resultaten där urvalet av deltagare sannolikt inte har så stor betydelse. Även om väntetid och 
ålder vid utredning kanske varierar beroende på undersökningsenhet och bortfall, så är det 
troligt att den ökade tillgången på vård som följde efter utredningen gäller även om man är 
yngre när utredningen genomförs eller har fått vänta kortare tid. Något som styrker den 
slutsatsen är att det i denna undersökning inte spelade någon roll hur lång tid det hade gått 
mellan första vårdkontakten och utredningen. Kort sagt kan man säga att studien visar att 
neuropsykiatrisk utredning är en viktig nyckel för att barn ska få tillgång till vård och stöd de 
har rätt till. Och åtminstone barnen som utreddes på Inside Team hade fått vänta alldeles för 
länge på den hjälpen. I fortsatta studier vore det inte minst önskvärt om landsting i Sverige 
kunde erbjuda en mer transparent och offentlig redovisning av statistik gällande 
neuropsykiatriska utredningar. Likaså finns ett stort behov av att kartlägga vilka hinder som 
finns på vägen fram till utredning för barn med misstänkt neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, vid sidan av statistik som handlar om väntetider när barnen väl har fått 
en remiss till utredning. 
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BILAGA 1 - Enkät 

Frågor om barnet och familjen 
 
1. Är du kvinna eller man? 

q Kvinna 
q Man 

 
2. Ungefär när hade ni första gången kontakt med läkare eller psykolog för problemen 

som utreddes på Inside Team? 
 

År: ________ 

 
3. Ungefär när avslutades utredningen på Inside Team? 

 

År: ________ Månad: ________ 

 
4. Vilket år är ditt barn fött? 

 

År: ____________ 

 
5. Vilket kön har ditt barn? 

q Flicka 
q Pojke 

 
6. Hur ser din familjesituation ut?  

q Bor ensam med barnet/barnen 
q Bor tillsammans med barnets andra förälder eller annan vuxen 

 
7. Bor ditt barn delvis hos någon annan vårdnadshavare? 

q Ja 
q Nej 

 
8. Vad har din huvudsakliga sysselsättning varit det senaste året? 

q Arbetat 
q Studerat 
q Sökt arbete 
q Varit sjukskriven 
q Annat: ___________________________________________________ 

 
9. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

q Grundskola 
q Gymnasium 
q Yrkesskola 
q Högskola/universitet, kortare än 3 år 
q Högskola/universitet, 3 år eller längre 
q Annat: ___________________________________________________ 



	  

 

10. Om barnet bor i Stockholms län, i vilken kommun har han/hon varit skriven senaste 
året?  

 

q Botkyrka q Lidingö q Salem q Sundbyberg q Upplands Väsby 

q Danderyd q Nacka q Sigtuna q Södertälje q Vallentuna 

q Ekerö q Norrtälje q Sollentuna q Tyresö q Vaxholm 

q Haninge q Nykvarn q Solna q Täby q Värmdö 

q Huddinge q Nynäshamn q Stockholm q Upplands-Bro q Österåker 

q Järfälla     

 

Annan kommun, utanför Stockholms län: _____________________ 
 

 
11. Är skolan som barnet har gått i senaste året kommunal eller friskola? 

q Kommunal 
q Friskola 

 
12. Vad heter skolan? 

 

Namn på skolan: __________________________________________ 

 
13. Vilken diagnos fick ditt barn i utredningen på Inside Team? (Om flera, kryssa för 

samtliga diagnoser) 
q Barnet fick ingen diagnos 
q ADHD 
q ADD 
q Tourettes syndrom 
q Autism 
q Aspergers syndrom 
q Trotssyndrom 
q Uppförandestörning 
q Dyslexi 
q Annan diagnos: ____________________________________ 
q Vet ej 

 
14. Vilka hänvisade ditt barn till Inside Team för utredning? 

q Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
q Barnläkarmottagning (BUMM) 
q Annat: _______________________________________________ 

 



Frågor om medicin 
	  
Svara på fråga 15-20 om ditt barn har fått medicin för problemen som utreddes på Inside 
Team… 
 

 

15. Vad heter medicinen (medicinerna)? 
 
__________________________________________________________________________ 
 

16. Fick barnet medicinen redan innan utredningen på Inside Team? 
q Ja 
q Nej 
 

17. Hur länge har barnet fått medicinen? 
q Mindre än 2 månader 
q 2 – 6 månader 
q Mer än 6 månader 
 

18. Får barnet fortfarande medicinen? 
q Ja 
q Nej, eftersom den inte hade någon effekt 
q Nej, eftersom barnet klarar sig bra ändå  
q Nej, eftersom det var för mycket biverkningar 
q Nej, av andra skäl: ____________________________________________________ 
 

19. Har läkare eller annan vårdpersonal följt upp hur medicinen fungerar? 
q  Ja, flera gånger 
q Ja, vid ett enstaka tillfälle 
q  Nej 
 

20. Hur mycket har medicinen hjälpt barnet med problemen som utreddes på Inside Team? 
q Inte alls  
q Bara lite 
q Ganska mycket 
q Mycket 

 

	  

Svara på fråga 21-22 om ditt barn inte har fått medicin för problemen som utreddes på 
Inside Team… 
 

 

21. Har sjukvården erbjudit barnet medicin som ni har tackat nej till? 
q Ja  
q Nej 
 

 
22. Har ni efterfrågat någon medicin för barnet? 

q Ja  
q Nej 

 



Frågor om samtal, gruppverksamhet och terapi för barnet 
	  
Svara på fråga 23-27 om ditt barn har deltagit i något slags samtalsstöd (t ex terapi, 
gruppverksamhet eller träning) för problemen som utreddes på Inside Team… 
 

 

23. Hur många tillfällen har barnet deltagit i samtal innan utredningen på Inside Team? 
 
________ (ange ungefärligt antal i siffror) 

 

24. Hur många tillfällen har barnet deltagit i samtal efter utredningen på Inside Team? 
 
________ (ange ungefärligt antal i siffror) 

 

25. Vilken form av samtalsstöd har barnet deltagit i? 
q Enskilda samtal 
q Gruppsamtal 
q Både enskilt och i grupp 

 

26. Vem har hållit i samtalen? Kryssa flera alternativ om flera ställen har varit aktuella. 
q BUP 
q Skolkurator/skolpsykolog 
q ADHD-center 
q Asperger-center 
q Annat ställe: ________________________________________ 

 

27. Hur mycket har samtalen hjälpt barnet med problemen som utreddes på Inside Team? 
q Inte alls  
q Bara lite 
q Ganska mycket 
q Mycket 

 

 
 
Svara på fråga 28-29 om ditt barn inte har deltagit i något slags samtalsstöd (t ex terapi, 
gruppverksamhet eller träning) för problemen som utreddes på Inside Team… 
 

 

28. Har något av följande ställen erbjudit samtal som ni har tackat nej till? 
q BUP  
q Skolkurator/Skolpsykolog 
q ADHD-center 
q Asperger-center 
q Annat ställe: __________________________________ 

 

29. Har ni efterfrågat någon form av samtalsstöd för barnet? 
q Ja 
q Nej 

 

 



Frågor om samtal, gruppverksamhet och terapi för dig som 
förälder 
	  
 

Svara på fråga 30-34 om du har deltagit i något slags samtalsstöd (t ex terapi, 
gruppverksamhet eller kurs) med anledning av barnets problem…  
 

 

30. Hur många tillfällen har du deltagit i samtal innan utredningen på Inside Team? 
 
________ (ange ungefärligt antal i siffror) 
 

31. Hur många tillfällen har du deltagit i samtal efter utredningen på Inside Team? 
 
________ (ange ungefärligt antal i siffror) 
 

32. Vilken form av samtalsstöd har du deltagit i? 
q Enskilda samtal 
q Gruppsamtal 
q Både enskilt och i grupp 
 

33. Vem har hållit i samtalen? Kryssa flera alternativ om flera ställen har varit aktuella. 
q BUP 
q Skolkurator/skolpsykolog 
q ADHD-center 
q Asperger-center 
q Annat ställe: ________________________________________ 
 

34. Hur mycket har samtalen hjälpt dig, barnet eller familjen som helhet? 
q Inte alls  
q Bara lite 
q Ganska mycket 
q Mycket 

 

	  
Svara på fråga 35-36 om du inte har fått något samtalsstöd med anledning av barnets 
problem… 
 

 

35. Har något av följande ställen erbjudit samtal som du har tackat nej till? 
q BUP  
q Skolkurator/Skolpsykolog 
q ADHD-center 
q Asperger-center 
q Annat ställe: __________________________________ 

 

36. Har du efterfrågat någon form av samtalsstöd för egen del? 
q Ja 
q Nej 

 

	  



Frågor om hjälp och stöd i skolan 
 
37. Har skolan gjort någon egen utredning för att kunna hjälpa barnet på rätt sätt?   

q Ja, efter utredningen på Inside Team 
q Ja, innan utredningen på Inside Team 
q Både innan och efter utredningen på Inside Team 
q Nej 
q Vet inte 

 
38. Har skolan presenterat något åtgärdsprogram eller någon plan för dig om hur de ska 

hjälpa barnet i skolan?  
q Ja, efter utredningen på Inside Team 
q Ja, innan utredningen på Inside Team 
q Både innan och efter utredningen på Inside Team 
q Nej (hoppa till fråga 41) 
q Vet inte (hoppa till fråga 41) 

 
39. Om skolan har presenterat ett åtgärdsprogram, hur ofta har de följt upp det med er?  

q Aldrig 
q En gång 
q Flera gånger 

 
40. Om skolan har presenterat ett åtgärdsprogram, hur mycket upplever du att det har 

hjälpt barnet? 
q Inte alls  
q Bara lite 
q Ganska mycket 
q Mycket 

 
41. Har skolan tillsatt någon elevassistent/resursperson som följd av barnets problem?  

q Ja, efter utredningen på Inside Team 
q Ja, innan utredningen på Inside Team 
q Både innan och efter utredningen på Inside Team 
q Nej (hoppa till fråga 43) 

 
42. Om skolan har tillsatt assistent/resursperson, hur mycket upplever du att det har 

hjälpt barnet? 
q Inte alls  
q Bara lite 
q Ganska mycket 
q Mycket 

 



43. Får barnet undervisning i en liten grupp eller i resursskola för barn med särskilda 
behov? 
q Ja, efter utredningen på Inside Team 
q Ja, innan utredningen på Inside Team 
q Både innan och efter utredningen på Inside Team 
q Nej (hoppa till fråga 45) 

 
44. Om barnet har fått undervisning i liten grupp eller på resursskola, hur mycket 

upplever du att det har hjälpt barnet? 
q Inte alls  
q Bara lite 
q Ganska mycket 
q Mycket 

 
45. Har barnet fått hjälp av speciallärare/specialpedagog?  

q Ja, efter utredningen på Inside Team 
q Ja, innan utredningen på Inside Team 
q Både innan och efter utredningen på Inside Team 
q Nej (hoppa till fråga 47) 

 
46. Om barnet har fått hjälp av speciallärare/specialpedagog, hur mycket upplever du att 

det har hjälpt barnet? 
q Inte alls  
q Bara lite 
q Ganska mycket 
q Mycket 



Frågor om hjälp och stöd på fritiden	  

47. Har ni fått ekonomiskt stöd eller vårdbidrag av Försäkringskassan eller kommunen 
på grund av barnets problem?  
q Ja, efter utredningen på Inside Team 
q Ja, innan utredningen på Inside Team 
q Ja, både innan och efter utredningen på Inside Team 
q Nej 
q Vet inte 

 
48. Har ni haft behov av ekonomiskt stöd på grund av barnets problem det senaste året?  

q Nästan aldrig 
q Ganska sällan 
q Ganska ofta 
q Mycket ofta 

 
49. Har barnet deltagit i helgaktiviteter eller kollo som kommunen har erbjudit?  

q Ja, efter utredningen på Inside Team 
q Ja, innan utredningen på Inside Team 
q Ja, både innan och efter utredningen på Inside Team 
q Vi har fått erbjudande, men tackat nej 
q Vi har inte fått något erbjudande om det 

 
50. Har barnet övernattat på korttidsboende som kommunen har erbjudit?  

q Ja, efter utredningen på Inside Team 
q Ja, innan utredningen på Inside Team 
q Ja, både innan och efter utredningen på Inside Team 
q Vi har fått erbjudande, men tackat nej 
q Vi har inte fått något erbjudande om det 

 
51. Har barnet träffat någon ledsagare eller kontaktperson som kommunen har erbjudit?  

q Ja, efter utredningen på Inside Team 
q Ja, innan utredningen på Inside Team 
q Ja, både innan och efter utredningen på Inside Team 
q Vi har fått erbjudande, men tackat nej 
q Vi har inte fått något erbjudande om det 



Frågor om helhetsupplevelsen av tiden efter utredningen 

  
52. Försök att minnas hur läget var just innan utredningen på Inside Team. Besvärades 

eller oroades barnet av problemen som utreddes då? 
q Nej, inte alls 
q Bara lite 
q Ganska mycket 
q Ja, mycket 

 
 

53. Störde problemen barnets vardagsliv inom följande områden då? 
 

 Nej, inte alls Bara lite Ganska mycket Ja, mycket 

Hemma q q q q 

Med kamrater q q q q 

I skolarbetet q q q q 

Fritidsaktiviteter q q q q 

 
 

 
54. Hur är läget nu? Besväras eller oroas barnet av problemen i dag? 

q Nej, inte alls 
q Bara lite 
q Ganska mycket 
q Ja, mycket 

 
 

55. Stör problemen barnets vardagsliv inom följande områden i dag? 
 

 Nej, inte alls Bara lite Ganska mycket Ja, mycket 

Hemma q q q q 

Med kamrater q q q q 

I skolarbetet q q q q 

Fritidsaktiviteter q q q q 

 
 

 



56. Om problemen har minskat, hur stor betydelse har den hjälp ni har fått från 
landsting, kommun och skola haft? 
q Problemen har till stor del minskat på grund av hjälpen vi har fått 
q Problemen har till viss del minskat på grund av hjälpen vi har fått 
q Problemen har till liten del minskat på grund av hjälpen vi har fått 
q Problemen har minskat, men det beror inte på hjälpen vi har fått 
q Problemen har inte minskat 

 
57. Finns det någon annan slags hjälp som ni saknar eller önskar att ni hade fått från 

vården, skolan eller kommunen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna! 

 



BILAGA 2 – Följebrev till enkät 

 

Vilken hjälp har ni fått efter utredningen hos oss? 
 
Du får det här brevet eftersom ditt barn har deltagit i en utredning på Inside Team. Vi undrar vad som har 
hänt sen dess. Vi vet att den hjälp som erbjuds efter utredning varierar. Vilken hjälp har ni fått? Hur nöjda 
är ni med den? Vi hoppas att du vill vara med i en undersökning om detta genom att besvara enkäten i 
brevet. Om du deltar kommer du att få individuell feedback och dessutom bidra till kunskap som gör att 
fler barn kan få rätt hjälp. 
 
Hur går undersökningen t i l l?  
Deltagande i undersökningen är frivilligt. Om du väljer att delta fyller du i enkäten som finns med i det här brevet. 
Du postar enkäten till oss i det bifogade svarskuvertet. Om du inte vill delta i undersökningen kan du kasta detta 
brev. Vi kommer att skicka ut ytterligare ett brev med samma enkät som en påminnelse. Vill du fortfarande inte delta 
så kastar du även det brevet. Vi kommer därefter inte att kontakta dig mer. 
 
Vad är sy f t e t  med undersökningen? 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken hjälp barn får efter neuropsykiatrisk utredning. Det finns väldigt 
lite kunskap om det i Sverige, vilket gör det svårt att veta vilken hjälp man kan förvänta sig. Ett annat syfte är att ta 
reda på om hjälpen fördelas rättvist efter barns behov. Tidigare studier har till exempel visat att vård och stöd 
varierar beroende på bostadsort och skola. 
 
Vad får du ut av at t  vara med? 
Om du deltar i undersökningen kommer du att få feedback där du kan jämföra dina svar med andra i 
undersökningen. Du kommer också att få information om vilken hjälp barn med neuropsykiatriska problem har rätt 
till i samhället. Dessutom skickar vi en trisslott till dig som tack för hjälpen.  
 
Vem ansvarar för  undersökningen? 
Undersökningen genomförs som ett samarbete mellan Inside Team och Karolinska Institutet. Ytterst ansvarig för 
undersökningen är Martin Forster, som är legitimerad psykolog och forskare. Han handleder två psykologstudenter 
som jobbar med insamlingen av enkäterna. Vid frågor om undersökningen går det bra att kontakta någon av dessa 
personer (se längst ner på sidan). Det går också bra att ringa till Inside Team på telefon 08-650 90 65 och fråga efter 
Anna. 
 
Vem får veta vad du har svarat? 
När resultaten från undersökningen rapporteras kommer det inte att finnas några uppgifter som gör det möjligt att se 
vilka som har deltagit. Det finns heller inga namn eller personuppgifter på enkäten, vilket gör det omöjligt för 
utomstående att veta att svaren kommer från dig. Eftersom din enkät är märkt med en personlig kod, kan bara vi 
som arbetar med undersökningen veta att det är du som har svarat. Koden behövs för att vi ska kunna skicka 
eventuella påminnelser och trisslotter till dig. 
 
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att när som helst kontakta personuppgiftsansvarig (Inside Team, tel 08-650 90 
65) för att ta del av den information vi sparar (dina svar). Du har rätt att ändra på felaktig information eller begära att 
informationen ska raderas. När undersökningen är avslutad (senast juni 2013) kommer vi inte längre att spara 
koderna eller några uppgifter om dig som person. Därefter kommer alltså varken vi eller någon annan att kunna veta 
vad just du har svarat på enkäten. 
 

Vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen! 
Vi behöver i så fall ditt svar senast 10 april. 

 
Martin Forster  (martin.forster@ki.se) 
Elin Ekeroth  (elin.ekeroth@stud.ki.se) 
Soheil Mahdi  (soheil.mahdi@stud.ki.se) 
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