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Välkommen till denna lilla minnesskrift!

BUP Jämtland är en vital fyrtioåring som har genomgått olika stadier i sin
utveckling i likhet med både en individ och en familj. En individ utvecklas
under hela sin livstid men behåller ändå en personlig kärna. En familj går
igenom olika stadier i sin utveckling och medlemmar kommer och går.
Att arbeta på BUP innebär både en möjlighet till personlig utveckling och att
utvecklas tillsammans med andra i en arbetsgemenskap.
För att bevara sin identitet och leva vidare på ett för omgivningen fruktbart sätt
måste en institution med jämna mellanrum både se tillbaka, leva i nuet och
skapa visioner inför framtiden.
Skriften vänder sig i första hand till de som tidigare arbetat på BUP, till de som
arbetar på BUP och till de som i framtiden kommer att arbeta på BUP och även
till angränsande vårdgrannar som har en liknande historia som vår.

Jubileumsredaktionen
Redaktör Kjell Ellert

Pegasos (lat. Pegasus) är i grekisk

mytologi en bevingad häst som användes
av Bellerofon när denna besegrade
monstret Chimaira. Pegasos bar även
guden Zeus blixtar. Den springande
pegasen är en symbol för skaldekonsten.
Enligt legenden föddes Pegasos ur
monstret Medusas blod efter att Perseus
huggit av hennes huvud, och Pegasos far
var havsguden Poseidon. Pegasos fick
därför alltid en stark sammankoppling
med vatten och berättelserna förtäljer om
hur Pegasos favoritplatser på jorden var
vid vattenkällor och vattendrag.

Konstnär: Odd Larsson
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Husets historia

1938 - Storsjölidens mödra- och spädbarnsbarnhem. Där fick nyblivna mammor
lära sig om barnavård och barn som skulle adopteras bort togs om hand.
Storsjölidens verksamhet flyttade till Tallåsliden. En förbindelsebyggnad mellan
det tidigare mödrahemmet och spädbarnshemmet gjordes.
1970 - BUP startar på våren med mottagningsverksamhet. I september öppnas
två avdelningar, en för äldre barn och en för yngre barn.
1989 - Om och tillbyggnad.
1990 - Nyinvigning.
2005 - Sanering och ombyggnad av ventilationssystem. BUP utlokaliserat till
Gamla Posten, Rådhusgatan 100.
2006 - BUP åter på Tysta vägen/Lugnevägen.
2010 - Maj, problem med inomhusklimatet, halva personalstyrkan flyttar till
landstingsborgen, Frösön.

Bild vid invigningen av Storsjöliden 1939.
Foto: Oscar Olsson.
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1900-talet: Barnets århundrade

Barnavårdslagstiftning, barnkonvention, barnperspektiv infördes och barn- och
ungdomspsykiatrin startade i Sverige och i Jämtland. Startskottet var Ellen Keys
två böcker Barnets århundrade, som publicerades 1900. Behovet av ett särskilt
kunskapsområde om barnens och ungdomarnas psykiatriska symptom,
beteenderubbningar och sociala problem började växa fram i Sverige vid
sekelskiftet 1800-1900-talet, och där Stockholm har haft en framträdande roll.
Då var det frågor om skola, pedagogik, uppfostran och vanart som dominerade.
Redan 1902 infördes den första lagstiftningen på barnavårdens område
”Vanartslagen”, med huvudsyftet att skydda samhället från växande
ungdomsbrottslighet. Men vi var i Sverige tidiga med att se barnen även inom
barnsjukvården. Redan under 1800-talets senare hälft observerades att barn
också kunde ha nervösa och ”själsliga” sjukdomar.
Brustna sinnen och tidiga pionjärverksamheter

Isak Jundell var en tidig pionjär, 1915 skrev han i pamfletten ”Brustna sinnen” i
Barnens Dagblad: ”Vi måste bereda de medicine studerandena och läkarna
tillfälle att å en särskild sjukvårdsanstalt studera barnets själs- och
nervsjukdomar. Kännedom om barnets psykopatologi är för skolläkaren
verkligen lika viktig som kännedom om barnets ryggradskrökningar, bleksot
och närsynthet”.
Läkepedagogiken var det vetenskapliga paradigmet och Jundells önskan var att
den skulle få en plats i akademin och i klinisk verksamhet. Men samhället var
inte förberett på att redan 1915 inrätta barn- och ungdomspsykiatri. Först 1922
öppnade Jundell en barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, ”Rådgivningsbyrån vid Norrtulls barnsjukhus”. Han initierade också barn- och
ungdomspsykiatrisk konsultverksamhet vid barnmedicinska och barnkirurgiska
enheter, något som också har bedrivits i Jämtland. För att hjälpa och stödja barn
med inlärningssvårigheter införde Stockholms skolförvaltning redan vid tiden
för första världskriget en liten ”barnpsykiatrisk rådgivningsbyrå”. Pionjärer var
två kvinnliga läkare, Julia von Schneider och Alfhild Tamm. Den senare kan
sägas vara Sveriges första kvinnliga psykiatriker. Hon började under 1900-talets
första decennier att arbeta med begåvningshandikappade och utvecklingsstörda
barn på Slagsta seminarium och intresserade sig för bl.a. ordblindhet och hur
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detta skulle utredas och behandlas. Redan under 1920-talet kom det att utvecklas
en sidogren till barn- och ungdomspsykiatri som kallades ”skolpsykiatri”. Alice
Hellström var en annan pionjär som kom att få betydelse för barn- och
ungdomspsykiatrisk behandlingsverksamhet. Hon var både lärare och läkare,
utbildad och inspirerad av Isak Jundell och psykiatriprofessorn Bror Gadelius till
att arbeta med ”psykopatiska barn”. 1928 öppnade hon Mellansjö skolhem där
hon arbetade fram till sin pensionering 1956.
Vanartslagen blir barnavårdslag

1902 års Vanartslag gällde fram till mitten av 1920-talet då 1924 års Barnavårdslag
trädde i kraft. Barnavårdslagen kom att gälla ända fram till 1980-talets början då
Socialtjänstlagen trädde i kraft. En av tillskyndarna till den nya barnavårdslagen,
f.d. landshövdingen Johan Widén skrev i första numret av Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd: ”Lagen syftar, kan man säga, ytterst till en alla krafters
samverkan för lösande av den viktiga samhällsuppgift, som ligger i en god
barnavård”.
PBU och Ericastiftelsen

PBU och dess föräldrarådgivning startade i Stockholm vid Kronprinsessan
Lovisas barnsjukhus 1933. En av idéerna bakom inrättandet av PBU-kliniker var
att förebygga och behandla antisocialt beteende bland barn och unga. Arbetet
baserades på multidisciplinära team. PBU-verksamheten utvecklades och levde
kvar ända till slutet av 1990-talet då PBU införlivades med BUP. Intresset från det
pedagogiska hållet för barnens psykiska och sociala hälsa kan också exemplifieras
med läraren Hanna Bratts initiativ att 1934 starta ”Ericastiftelsens
läkepedagogiska institut”, eller Ericastiftelsen, ett institut för barn- och
ungdomsterapi som hela tiden, och fortfarande, haft en stor betydelse för
utbildning framförallt av barn- och ungdomsterapeuter.
Det barnpsykiatriska teamet

Redan från början under 1930-talet, med inspiration hämtade från läkepedagogik
och från de amerikanska Child Guidance Clinics, uppstod tanken om det
barnpsykiatriska teamet. Kring varje barn i öppen vård skulle kuratorn,
psykologen och läkaren garantera att det gjordes en heltäckande utredning och
bedömning så att medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala
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frågeställningar sammanvägdes inför behandlingsplaneringen.
Socialvård eller sjukvård?

Under 1930-talet och 1940-talet diskuterades om de barn- och ungdomspsykiatriska frågorna var ”socialvård” eller ”sjukvård”. Efter riksdagsbeslut 1944
blev barn- och ungdomspsykiatri en medicinsk specialitet.
”Skå-Gustav”

Gustav Jonsson, eller ”Skå-Gustav”, fick uppgiften att bygga upp Barnbyn Skå
som öppnade 1947. Inspirerad av psykoanalysen samt Neills antiauktoritära
pedagogik betonade han lekens betydelse för utveckling och behandling. Barn
med problem skulle få göra om en misslyckad start i livet. Hans insatser har att
göra med utredning och behandling av utagerande, aggressiva och kriminella
barn och ungdomar, tillsammans med Anna-Lisa Kälvesten stod han för en
socialt engagerad radikal hållning med inriktning på de asocialt utagerande och
med en klar familjeinriktning.
Ett kort men tidigt försök med barnpsykiatri i Jämtland

Under en kort period i mitten på 1940-talet fanns embryot till Jämtlands barnoch ungdomspsykiatri på barnkliniken i Östersund. Barnpsykiatern Torsten
Thysell arbetade i Jämtland mellan augusti 1946 till december 1947. Under den
tiden bedrev han en öppenvårdsmottagning samt ett omfattande filialarbete och
disponerade tre sängplatser på barnkliniken. Thysell var senare under 1950-talet
verksam som chef för den psykiska barn- och ungdomsvården i Värmland, där
många barnpsykiatriker, som till exempel ”Skå-Gustav” arbetat.
”Three Grand Old ladies”

Under senare delen av 1900-talets första 50 år utgjorde Elsa-Britta Nordlund i
Stockholm tillsammans med Anna-Lisa Annell i Uppsala och Gunborg
Uddenborg i Lund svensk barnpsykiatris ”three grand old ladies”. Nordlund var
föredragande och expert i barnpsykiatriska frågor vid dåvarande Medicinalstyrelsen. Barnpsykiatrin nådde nu utanför Stockholm och Annell öppnade 1947
en tonårsavdelning i Uppsala, präglad av ett neuropsykiatriskt paradigm där
tonvikten låg vid att närmare utreda, förstå och behandla psykostillstånd hos
barn och ungdomar. Även i Lund utvecklades barn- och ungdomspsykiatri inom
vuxenpsykiatrin där Uddenborg i samma tidsperiod som Annell öppnade en
5

ungdomsavdelning präglad
hjärnskadeperspektiv.

av

en

biologisk

grundsyn

med

ett

Den förste barn- och ungdomspsykiatrikern

Ingvar Nylander var underläkare hos Anna-Lisa Annell och blev den förste som
utbildade sig till barn- och ungdomspsykiatriker enligt den utbildningsordning
som ledde fram till specialistkompetens i ämnet och han blev också den förste
som disputerade i barn- och ungdomspsykiatri, när ämnet blev vetenskaplig
disciplin. Sven Ahnsjö blev den svenska barnpsykiatrins förste professor, när han
1958 utnämndes vid KI.
Utbyggnad av barn- och ungdomspsykiatrin i hela Sverige

I varje landstingsområde byggdes det från 1950-talet och framåt ut en
sammanhållen klinisk verksamhet med öppen- och slutenvård samt med tillgång
till behandlingshem av tre typer. Dessa skulle kunna hjälpa och stödja barn och
ungdomar med nervösa problem, asociala problem respektive psykotiska
tillstånd. Särskilda mentalsjukhus för barn skulle också inrättas och finnas på fem
platser i Sverige.
Psykoterapins intåg

Tiden från slutet av 1960-talet och framåt kom att präglas av förväntningar på de
psykoterapeutiska behandlingsformernas effekt. På många ställen inom svensk
barn- och ungdomspsykiatri fick den multidisciplinära integrerade synen där
biologiska, psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer integrerades stå
tillbaka och ersättas av en behandlingsinriktad psykoterapeutisk verksamhet.
Först från 1970-talet och framåt etablerades psykoterapin som behandlingsform
och fick slutligen samhällets auktorisation genom legitimationsgrundande
utbildning. Sådan utbildning startade i slutet av 1970-talet i Umeå och där har
många av BUP:s terapeuter utbildats genom åren.
När BUP kom till Jämtland

Så kom då barnpsykiatrin till Jämtland. Som sista landsting i Sverige inrättade
man en barn- och ungdompsykistrisk klinik vid Östersunds sjukhus år 1970.
UlfEngqvist
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1970-talet - pionjärtid, hårda stormar och snabb
utveckling

Tillsammans med Blekinge län var alltså Jämtland en av de två län som 1970, sist
i landet, startade en sjukhusanknyten barnpsykiatrisk klinik. Det var en
spännande tid som präglades av pionjäranda, hårda stormar och snabb
utveckling.
Samhällsutvecklingen

På 1970-talet fanns det en radikal kvinnorörelse som ville förändra kvinnans
villkor i samhället för jämlikhet med mannen och mot kvinnoförtryck. Man
arbetade för barnomsorg åt alla barn, bra för barnen och en förutsättning för att
kvinnan skulle kunna arbeta utanför hemmet. Föräldraförsäkring för båda
föräldrarna och förbud mot barnaga infördes. En person som besökte BUP var
Brita Hansson, som skrivit boken ”Kärlek, jämlikhet och systerskap”. Hon
framhöll att både man och barn skulle vara med och dela på ansvaret för
hemmet.
Aktuella behandlingsidéer

En intensiv utveckling av psykoterapin pågick. Socialpsykiatrin flyttade fram
sina positioner i 68-demokratiseringens medvind. Patienter som personer med
rättigheter och förmåga till samarbete i sk terapeutiska samhällen var idéer som
inspirerade till försök med miljöterapi. Engelsmannen Ronald Laing såg
psykosens rötter i relationen till samhälle och familj. Ideologiskt ifrågasattes den
medicinska modellen med fokus på diagnostik och biologiskt tänkande.
I Jämtland startades Gruppforum-Z, som arrangerade gruppsamtal och gruppterapier. Den amerikanske familjeterapeuten Walter Kempler ledde två dagar på
BUP med konfrontativa och kärleksfulla möten med behandlare och par.
Socionomen Rolf Hanve ledde hela personalgruppen på BUP i små- och
storgrupp med gemensamma samtal och byggande av relationsskulpturer.
Starten

Våren 1970 anställdes de första som skulle starta upp BUP:s mottagning:
överläkare, kuratorer, psykolog och sekreterare. I september samma år anställdes
mottagningsbiträde, sjuksköterskor, barnsköterskor, sjukvårdsbiträden och
skötare. Två avdelningar för inneliggande patienter öppnades, en med 7 platser
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för yngre barn och en med 7 platser för äldre barn och tonåringar. I
tidningsurklipp berättas om den nystartade kliniken som ”erbjuder barn och
ungdomar psykiatrisk hjälp och föräldrarna samtal”. Vidare ”att småbarnen
måste undersökas på andra vägar dvs genom sandlådan för att ställa
diagnoserna”. Målsättningen är utåtriktad socialpsykiatrisk verkamhet. BUPkliniken har medvetet getts en utformning som inte liknar sjukhusets.
Personalen går i vanliga kläder och barnen sover i träsängar. Även kontakten
mellan olika personalkategorier är öppen. På speciella konferenser sorterar man
upp fallen.
Första tiden med de nyöppnade avdelningarna var ganska kaotisk. Det fanns ett
uppdämt behov av hjälp till flera barn och ungdomar som året innan öppnandet
hade satts upp på en väntelista. När flera av dessa pojkar som var mer utagerande
lades in på avdelningen så blev situationen svår att styra. BUP fick klagomål från
det övriga sjukhuset för att dessa pojkar bla syntes springa på taket.
Övergång till öppna vårdformer

Under en period användes den förskollärartjänst som fanns på avdelningen till
arbete med en poliklinisk barngrupp som bestod av barn som ej klarade
anpassning till större barngrupp, under en annan period av barndomspsykotiska
barn. Parallellt deltog dessa barns föräldrar i samtalsgrupper. Under samma
period fanns också polikliniska barn- och tonårsgrupper.
Ericamaterialet ger en bild av
barnets inre värld, sätt att
organisera intryck och utvecklingsnivå.
I en barnterapi kan barnet genom
sandlådelek,
teckning
och
målning ge uttryck för sina
känslomässiga knutar medan
terapeutens uppgift är att vara ett
stöd och en trygghet, men också
en person som barnet kan pröva
sig emot för att finna nya vägar.
Bilden är arrangerad, ej patienter.
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Filialverksamhet ute i länet

Denna startades i slutet av 1971 som en försöksverksamhet på fyra platser i länet,
nämligen Sveg, Bräcke, Strömsund och Järpen. Det skedde genom information
om BUP-klinikens verksamhet, konferenser om enskilda patienter med skolpersonal och socialassistenter samt patientmottagning och hembesök.
Inom Östersunds kommun gavs under en period konsultation till daghem och
fritidshem.
Kris i ledningen - hot om stängning

1976 fanns ett överhängande hot om stängning av kliniken. Dåvarande klinikchef
slutade sin anställning och kliniken stod utan formell ledning. Då fanns ej lagligt
stöd för ledning av barnpsykiatrisk verksamhet annat än av läkare. Socionom
Emy Karlsson och BUP:s dåvarande ledningsgrupp fick ägna mycket tid och
engagemang åt att hitta en lösning på detta genom förhandlingar med politiker
och tjänstemän, kontakt med andra landsting och Socialstyrelsen.
Den ena vårdavdelningen omvandlades till behandlingshem med överläkaren på
Barnmedicin som formellt ansvarig. Den andra avdelningen förvandlades till
familjeavdelning av öppenvårdskaraktär.
BUP hade under denna tid hjälp av konsultläkare som deltog i behandlingsarbetet, såsom barnpsykiatrikerna Aina Halldén och Lennart Ramberg.
Emy Karlsson blev övergripande ansvarig för hela verksamheten. Hon kom
sedan att medverka i utredningar på nationell nivå om familjerådgivning och
barnpsykiatri. Dessa utredningar bidrog till att ledningen för barnpsykiatrin
framledes kunde delas mellan läkare och annan personalkategori och att den
enskilde medarbetarens självständiga behandlingsansvar kom att betonas.
Öppenvård

Personalen började arbeta i två team med ansvar för var sitt geografiska område. I
takt med ökade kunskaper om psykodynamisk teori, om den familjeterapeutiska
inriktningen, samtidigt med en inriktning mot psykosocialt arbete, gjordes mer
kvalificerade bedömningar och psykoterapeutiska insatser för barn, tonåringar
och föräldrar. En viktig roll i denna utveckling blev möjligheten att ha elever vid
den statliga psykoterapiutbildningen i Umeå som startade 1978 och där de
jämtländska intressena bevakades av Gudrun Östlund.
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Försöksverksamhet med ett utlokaliserat barnpsykiatriskt team bestående av
socionom och psykolog skedde under åren 1977-1982 på Odensala hälsocentral.
Slutenvård

Avdelningen för mindre barn stängdes i samband med omorganisationen 1978,
man ansåg inte längre det var försvarbart att skilja små barn och föräldrar åt och
att institutionsvistelse skulle undvikas. Vårdavdelningen för äldre barn omfattade
sedan 1978 fem vårdplatser som användes vid akuta omhändertaganden,
utredning och behandling. Miljöterapi och familjens deltagande i vården kom att
öka väsentligt. Kontaktmannaskap, behandlingskontrakt, kontaktövningar och
konfrontationer i vardagen användes för att läka sår i personligheten och
återuppfostra.
Miljöterapi.

Fjällvandring och
läger kan användas
för att skapa gruppkänsla.
Krav/förväntningar
- förändrat beteende positiv personlig utveckling.

Familjeavdelning

1977-1980 bedrevs försöksverksamhet med ett arbetssätt som innebar att hela
familjen vistades under dagtid på BUP eller att personal från BUP arbetade
intensivt hemma hos familjerna i deras bostad från 2-3 dagar upp till 2-3 veckors
tid.
Bemötandet

Vid klinikens start karaktäriserades behandlingsarbetet av en viss uppdelning av
ett ärende så att psykologen hade kontakt med barnet, kurator hade
föräldrakontakten och läkaren träffade både förälder och barn. Detta utvecklades
mot ett familjeterapeutiskt arbetssätt, som innebar att två terapeuter samtidigt
arbetade med hela eller delar av familjen.
Kjell Ellert
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Det ”glada” 1980-talet

1980-talet innebar stora omvälvningar i världspolitiken. En politisk avspänningsera började, och kalla kriget gick mot sitt slut. Det kulminerade med
Berlinmurens fall 1989. Nationellt skakades Sverige av mordet på statsminister
Olof Palme. Ekonomiskt svängde konjunkturerna i västvärlden uppåt, och
högkonjunkturen kallas det "glada" 1980-talet.
Inom barnpsykiatrin skedde också stora förändringar. De första tio åren hade
gått, tio år som av Landstingsorganet ”Z-ronden” betecknades som ”Hårda
stormar och snabb utveckling”. Inledningen av årtiondet präglades av brist på
barnpsykiatriker och i väntan på Tom Åberg, som skulle bli färdig 1982 löstes
detta med konsultinsatser av Lennart Ramberg mfl. Tom Åberg förordades i
april 1983 som överläkare för verksamheten och en lång tids problem kring
läkarbemanning fick sin första långsiktiga lösning.
Översynen

Den så ofta omtalade översynen av verksamheten innebar så småningom
successivt ökade resurser både i öppen och i sluten vård. En parallell utredning
hade arbetat med planerna på ett behandlingshem.
Översynen var dels en historik över barnpsykiatrin i Sverige och i Jämtland, en
dokumentation av de första tio årens verksamhet och den var dels en inventering
av behoven framåt i tiden. Dessa behov hade man undersökt med träffar med
och enkäter till de samarbetspartners som barn- och ungdomspsykiatrin hade
och fortfarande har. Man undersökte också internt olika behov i såväl öppen
som sluten vård. Det var för sin tid ett starkt dokument inför framtida
utmaningar och den utmynnade också i en utbyggnad av verksamheten.
Högkonjunkturen satte alltså sina spår även i barnpsykiatrin. De utökade
resurserna i öppenvården innebar fler tjänster och filialverksamheten, det vill
säga resor till kranskommunerna där såväl mottagning, hembesök och samarbete
med socialtjänst och skola förekom, byggdes ut till att omfatta alla kommuner.
En bieffekt av översynen var för övrigt att familjerådgivningsverksamhet
startade i Östersund.
Ökat patienttryck och nya verksamheter

Ökade resurser och utökad filialverksamhet, och kanske en förändrad syn i
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samhället på psykiatrin, medförde ett successivt ökat patienttryck. Denna
ökning skedde först gradvis för att sedan närmast skena under kommande
decennier. Detta satte tryck inte bara på den öppna vården utan också på
avdelning 28, som i årtiondets början var den enda slutenvårdsresursen. Under
1980-talets första del fungerade avdelning 28 som såväl akutavdelning som
behandlingsavdelning och då med en del patienter vilka behövde lång eller
mycket lång behandlingstid.

Familjeterapi.

"I familjetrapi behandlas hela eller delar av familjen i samtal med syfte att aktivera familjens
förmåga att använda sina egna resurser. Man strävar efter att föräldrar och barn skall få
utvecklas både som individer och tillsammans. Familjeterapeutens funktion är att successivt
vidga familjens sätt att uppfatta verkligheten och sig själva och därigenom ge
familjemedlemmarna möjlighet att finna alternativa sätt att lösa sina problem. Även genom
att pröva alternativa sätt att handla kan familjemedlemmarna få en ny förståelse av sig själva
och varandra och åstadkomma en gynnsam förändringsprocess i familjen" (Z-ronden, 1986).

Man kan också karakterisera BUP:s 1980-tal som en kunskapsexplosion. Nya
problemområden som sexuella övergrepp, flyktingproblematik, trauma och
katastrofberedskap medförde en specialisering och nya arbetsgrupper startades,
många i anslutning till skiftet mot 1990-talet, som ett slags subgrupper till de
multidisciplinära teamen som länge präglat verksamheten.
Den så kallade ”flyktinggruppen” startade utifrån de behov som uppstod bland
annat från flyktingförläggningar i Bräcke och Hammarstrand samt en ökad
invandring.
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Teamverksamhet inriktad mot konsultation och samarbete med barnmedicin
fick fasta former. Ur detta vidareutvecklades senare en ”ätstörningsgrupp”.
Barnmedicin har under alla år varit en av de viktigaste samarbetspartners som
BUP haft.
En ”ungdomsgrupp” initierades som ett projekt riktat mot arbete med
tonåringar med så kallade ”PUFF-pengar” som var särskilda FoU-medel. Kanske
var detta en föregångare till UPM?
Spädbarnsgruppen, inriktad mot arbete med riktigt små barn där föräldraskapet
av någon anledning var bristfälligt vilket påverkade anknytningen, startades med
inspiration från Gryningen i Karlskoga och Viktoriagården i Malmö. Liksom
övriga arbetsgrupper gjorde man innan starten studiebesök på flera etablerade
verksamheter. Marte Meo metoden, där man filmar samspel förälder-barn och
söker positiva exempel på god anknytning, blev ett begrepp i och med att man
efterhand utbildade sig i denna specialistgrupp.
Den nya stadsdelen Torvalla, söder om Östersund, byggdes successivt upp från
1980-talets start och det märktes snart en markant överrepresentation av ärenden
från området. Det inrättades därför en så kallad filial även i staden, den så
kallade ”Torvallafilialen”.
Nya problem uppmärksammades och som ett förstadium till 1990-talets
neuropsykiatriska boom startades den så kallade ”5-10-årsmottagningen” som
utredde barn med koncentrationsproblem, utagerande och hyperaktivitet. Detta
med syftet att slussa barnen till rätt behandlingsinstitution och åtgärd.
Familjeterapin blev under 1980-talet en allt viktigare del av verksamheten. Redan
1982 antogs Kjell Ellert och Barbro Olsson till den statliga så kallade ”Steg 2”utbildningen i familjeterapi i Umeå. Familjeterapiföreningen i Jämtland startades
också i slutet av decenniet, på initiativ av medarbetare på BUP.
Som så ofta när behandlingsideologier diskuteras och nya behandlingsformer
vinner mark skapades en del motsättningar, en period mellan individualterapi
och familjeterapi. En individualterapigrupp, som skulle tillvarata den
inriktningens intressen, bildades.
Även inom individualterapi och i gruppterapi utbildades flera av medarbetarna i
de statliga utbildningarna, ”Steg 1” och ”Steg 2”.
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Marte Meo  metoden

Ur samspelet föds kraften till förmåga för
utveckling.
"Marte Meo" är latin, och kan fritt
översättas till "av egen kraft".
Videokameran används som ett redskap;
man filmar korta sekvenser och
analyserar vad i kommunikationen som
leder till en positiv utveckling i samspelet
mellan föräldrar och barn.

Organisationsförändringar

Huvudmannaskapet diskuterades, för vilken gång i ordningen är svårt att säga,
men det ledde till en utdragen organisationsöversyn och en lokalöversyn.
Avdelning 28 var länge den enda slutenvårdsresurs som fanns och vid 1980-talets
början fick avdelningen fungera som akutavdelning, behandlingshem och
utredningsinstitution och mellanvårdsalternativ, främst för barn och unga inom
socialtjänstens verksamhetsområde. En särskild utredning vid sidan av
översynen resulterade i starten av behandlingshemmet Sörbygården. När
verksamheten startade 1983 blev avdelning 28 en mer uttalad akutresurs.
Sörbygården beskrivs närmare på annan plats i skriften. Den öppna vårdens
jourverksamhet förändrades också den och omfattade ett mindre antal personer
som oftare hade beredskap att ta emot akuta ärenden.
I slutet av decenniet började vi dokumentera verksamheten då en särskild FoUtjänst inrättades 1989. Denna dokumentation tog sedan fart under det
kommande årtiondet.
UlfEngqvist
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1990-talet, den digitala och den systemiska revolutionen

1990-talet var årtiondet då den ekonomiska ”globaliseringen” spreds mycket
snabbt. Nu inträffade också den så kallade "digitala revolutionen". Datorer och
Internet slog igenom under andra halvan av årtiondet och stora mängder av ITbolag grundades. Det ledde senare till den så kallade ”IT-bubblan”, som sprack.
En videospelskultur växte också fram.
Även BUP datoriserades. 1990 ersatte vi de gröna hålkorten (kommer ni ihåg
dem?) med datorinmatning av relevanta uppgifter. De första åren använde vi ett
”hemkört” program sedan blev det ”VANIA” och så vidare…
Optimismen efter 1980-talets avspänningspolitik var stor. Många totalitära och
auktoritära regimer föll snabbt över hela världen. Men det utbröt också krig och
det förekom folkmord. På Balkan utbröt stora oroligheter och i Jugoslavien
förekom massmord och koncentrationsläger. Natobombningar i Serbien i
samband med Kosovokriget 1999 satte senare punkt för Balkankrigen.
Folkmordet i Rwanda 1994 var ett annat uttryck för etnisk nationalism och
etnisk rensning.
Svenskens levnadsförhållanden genomgick ett flertal stora förändringar under
1990-talet på grund av den så kallade ”nittiotalskrisen”. Tillväxten var negativ ekonomin krympte. Arbetslösheten ökade från 2 till 8 procent. Mer än en
tiondel av de svenska jobben försvann. Andelen av befolkningen som hade olika
former av ofärdsproblem ökade. Man kunde se tydliga försämringar i hälsan,
framförallt när det gällde psykiskt välbefinnande.
Åremötet

Årtiondet startade ändå mycket positivt med det så kallade Åremötet. I Åre
samlades under två dagar i september 1991 drygt hundra psykologer, nära nittio
socionomer, ett åttiotal sjuksköterskor och behandlingspersonal, ett sjuttiotal
läkare samt ett tjugotal handledare och klinikadministratörer från hela landet,
totalt mer än 350 personer, under rubriken ”Barnpsykiatrin under 1990-talet.”
Det var ett utökat möte för barnpsykiatrikerna som fick ett fantastiskt gensvar.
Det blev ett för många oförglömligt möte med inriktning mot framtiden, ett
möte som det talades länge om inom hela Sveriges barn- och ungdomspsykiatri.
Sex år senare, i september 1997, arrangerades ännu en riksomfattande konferens.
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Den så kallade spädbarnsgruppen samlade till en konferens i Vålådalen drygt
130 deltagare.
Översyn av översynen

Den så kallade U-funktionen vid BUP, som innehades av Ulf Engqvist, fick som
ett av sina första uppdrag att utvärdera effekterna av 1984 års översyn. Det blev
en ”översyn av översynen” där det förutom att utvärderingen av vad som hänt
sedan 1984 års översyn presenterades även ingick enkäter till BUP:s
samarbetspartners, främst då socialtjänst och skola.
Dokumentet presenterades 1992 och strax därefter vidtog stora förändringar i
verksamheten.
Stora förändringar i verksamheten

Nittiotalskrisen satte också sina spår i BUP:s verksamhet. Patienttrycket ökade
markant. Under 1990-talet ökade antalet nyanmälningar med 53 procent och
från 1985 till 1999 var ökningen hela 161 procent. De vanligaste
anmälningsorsakerna var liksom tidigare bråkighet för pojkar och depression för
flickor.
Det var nu full turbulens i hela den offentliga sektorn och starten av 1990-talet
innebar nedskärningar och ekonomisk svångrem till skillnad från det glada 1980talet. Sjukhusdirektören besökte personalmötet i årtiondets början och lärde oss
ett nytt ord, ”Kärnverksamhet”. Vad han indirekt menade var att det var dags att
se på nedskärningar i verksamheten, precis när tjänsterna efter 1984 års översyn
började fyllas. Ett tioprocentigt nedskärningsbeting var budskapet till BUP och
det konstaterades 1995 att budgeten för året innan successivt minskats med tre
till fyra miljoner av de cirka 16 miljoner som var budgeterade.
Sjukhuset omorganiserades och begreppet ”Sjukhus 95” genomsyrade alla
verksamheter, så också BUP. Nu skulle vården organiseras i tio områden, med
områdeschefer, i stället för många kliniker med klinikchefer. Det beslutades att
en medicinskt ledningsansvarig läkare skulle finnas inom varje specialitet.
Frågorna var många: Skulle BUP tillhöra psykiatrin? Kunde vi utgöra ett eget
”litet område” utanför de stora? Var skulle BUP höra hemma?
Omorganisationen uppfattades av många som ett hot mot hela verksamheten.
Det beslutades att område ”Barn, kvinna” skulle bli BUP:s organisatoriska
hemvist i fortsättningen.
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Dessa förändringar, tillsammans med mer vårdideologiska faktorer, medförde
flera förändringar i BUP:s verksamhet. I den här historiebeskrivningen har vi
valt att kalla förändringen ”den systemiska revolutionen”.
Den systemiska revolutionen

I samband med ovan nämnda ”Sjukhus 95” gjordes också ett arbete med BUP:s
fortsatta verksamhet, kallat ”BUP 94”. Det var en intern organisationsutredning
som var en konsekvens av de ovan nämnda nedskärningskraven. Ett intensivt
arbete med många olika förslag från personalen utmynnade så småningom i det
vi här kallar ”den systemiska revolutionen”.
Två väl (världs)kända systemiskt inriktade personer, Peter Lang och Elspeth
McAdam från Kensington Consutation Centre i London arbetade under två år,
med start 1994, med det paradigmskifte som detta innebar. Det linjära tänkande
skulle ersättas med det cirkulära. I utbildningsdagar och handledningsgrupper
lärde vi oss att det inte finns några objektiva sanningar. Vi lever alla i olika
sammanhang och uppfattar saker och ting på olika sätt och det gäller att ha
förståelse och respekt för att livet ser ut sådant. Vi lärde oss ord som
postmodernism, den andra ordningens cybernetik, narrativ, konstruktivism,
språksystem med mera.

Teckning: Magnus Ringborg.

Elspeth McAdam och Peter Lang.

"Att vara systemisk är att acceptera allt,
utmana allt, inte acceptera någonting."
Gamla journalarkivet. Elvy Annernäs.
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"Vilket mönster kopplar samman krabban till
hummern och orkidén till den vilda primulan
och alla fyra till mig? Och mig till dig?".
(Gregory Bateson)

Nya verksamheter

Detta paradigmskifte och den ekonomiska verkligheten innebar flera omvälvande följder. Slutenvården, som under 1970-talet var den bärande
verksamheten, avvecklades med start 1994. Avdelning 28 minskade successivt sitt
slutenvårdsarbete och Sörbygården stängdes. Personalen på avdelning 28 bildade
team E och arbetade i öppen vård, och med stöd av arbete i verksamhetens
lägenheter, med företrädesvis akuta ärenden. Det fanns även nu, liksom under
1970-talet, förslag om familjebehandlingsavdelning men detta utmynnade i att
familjearbete bedrevs i verksamhetens lägenheter.
Detta var en nödvändig omorganisation och effektivisering, som bland annat
innebar att betydligt fler ärenden kunde handläggas än under tidigare decennier.
I en årsrapport konstaterades att: ”team E hade dragit ett tungt lass när det gäller
handlagda ärenden. Vi kan bara fantisera om hur det skulle sett ut om vi inte
förändrat slutenvården.” Det innebar också att personalen på förutvarande
avdelning 28 nu kände sig mer nöjda med sitt arbete då man fått ett utökat
behandlingsansvar. Detta konstaterades i en artikel i läkartidningen 1998 kallad:
"Effektivare vård och nöjdare patienter när sluten vård blev öppen."
En del av personalen vid förutvarande Sörbygården arbetade efter behandlingshemmets stängning i en verksamhet ”Familjen i centrum” som var ett samarbete
mellan kommun och landsting där man arbetade systemiskt med familjer.
1990-talet utropades till ”Hjärnans decennium” och det märktes också i BUP:s
verksamhet. Nu började man utbilda sig i neuropsykiatri och neuropsykologi
och man följde därmed den riksomfattande trenden. En annan trend, den
kognitiva teoribildningen och den våg av kognitiv beteendeterapi som sköljde
över landet nådde dock inte Jämtland med full kraft förrän i slutet av decenniet.
UlfEngqvist
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2000-talet - kris i inomhusmiljön, telefonberedskap
och krav på korta väntetider, diagnostik och evidens.

Under 2000-talet har Barn-och Ungdomspsykiatrin i allmänhet och här hos oss i
synnerhet upplevt en tid av starka krafter som verkat för förändring på olika
sätt. Det gäller såväl yttre, som inre krafter.
Ett fortsatt ökat patienttryck kom att leda till allt längre väntetider. Detta gav
drivkraft till en verksamhetsöversyn under namnet "Ett BUP i tiden". Den
processen kom att innebära att den slutna vården i egen BUP-regi helt upphört
och att vi nu förlitar oss på nära samarbete med Vuxenpsykiatri och Barn- och
Ungdomsmedicin när behov av sjukhusvård föreligger. Det innebar stora
förändringar av mottagnings- och akutverksamhet och det kom att frigöra
resurser för klientarbete på dagtid. I stället för nattjänstgörande personal har vi
nu telefonberedskap i hemmet. En liknande utveckling som syftar till ett mer
effektivt utnyttjande av resurserna ses över hela landet. Mycket av den ökade
tillströmningen har också kunnat hanteras tack vare det men det har också
bidragit till att viss verksamhet i stället för att bedrivas av BUP i stället hamnar
på behandlingshem på annan ort, till höga kostnader för kommunerna men
också för landstinget och ibland kanske av tvivelaktig kvalitet...
En ända sedan 1990-talet krympande ekonomi i landstinget har inte medgett
någon ökning av den ekonomiska ramen. Ovanpå detta med minskad skattekraft
i länet har nu också tillkommit en ökad känslighet för internationella
finanskriser. Globaliseringen är verkligen både på gott och ont.
Problem med den fysiska arbetsmiljön i våra gamla kära och till synes fräscha
lokaler kom att leda till evakuering ett år, 2005-2006, under det att man försökte
komma tillrätta med det som orsakade symtom hos vår personal. Idag står vi åter
i samma trista situation men denna gång kommer vi sannolikt att tvingas lämna
det invanda för gott.
De ekonomiskt kärvare tiderna med åtstramningar inom vården i stort leder till
krav på ökad effektivitet och med det har krav på evidens för de metoder man
använder börjat göra sig gällande i landet också när det gäller barn- och
ungdomspsykiatrin. Kognitiv beteendeterapi, KBT, som har sitt ursprung i den
akademiska psykologin har kommit att medföra en förändring till mer individ
än familj och miljö som fokus för vår uppmärksamhet. Ett bra exempel på
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metodutveckling är här den behandling i grupp av ungdomar med sömnsvårigheter som bedrivs på Ungdomspsykiatriska verksamheten (UPM).
En samtidig stark biologisk trend med bättre stöd i forskning vad gäller
diagnostik och behandling har givit neuropsykiatrin en större tyngd. Idag är inte
det som lite slarvigt benämns neuropsykiatri längre ett ideologiskt slagfält utan
vi arbetar med att integrera teori och praktik, gamla och nya synsätt, forskning
och metod kanske mer än någonsin. Det gör vi inom verksamheten men vi gör
det också i hög grad i samverkan med Barn- och ungdomshabiliteringen.
Hoppgruppen
planerar fredagens
arbete i BUP:s
bibliotek:
Irene Larssson,
Anna Hallberg,
och Sverker Arver
från BUP
Peter Söderholm,
Gerd Sundberg,
Tua Bardosson,
Maria Holmberger,
och Lena Forsberg
från BUH.
.

Under 2000-talet har vi också sett ett mycket påtagligt ökat intresse från
centralmakten, dvs socialdepartement, socialstyrelse och det sammanslagna SKL
för vad barn-och ungdomspsykiatrin är för något och vad det sysslas med i
verksamheterna, såväl i storstad som i glesbygd. Intresset har tagit sig olika
former som kanske inte alltid varit så uppskattat men på det hela taget är det
nog positivt.
Ett uttryck för detta intresse utgick ifrån att övergången mellan barn- och
vuxenpsykiatri fungerade dåligt runt om i landet. Det grundar sig på skilda
synsätt, olika metoder, olikheter i organisation, behandlingskultur, historia och
fokus. För att överbrygga detta gap, som för övrigt blev en inspirationskälla för
Ulf Engqvists forskning, tillsköt staten särskilda medel för inrättande av
Ungdomspsykiatriska verksamheter, mottagningsverksamhet för ungdomar
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16-25 år. Den drivs idag i vårt län med personal från både BUP och
Vuxenpsykiatrin.
Vi har fått finna oss i att bli granskade i ökad omfattning. Vi är utsatta för vad vi
lite tillspetsat kan kalla likriktning, styrning, kontroll och ökade
”produktionskrav” men vi har också prioriterats av staten som givit villkorade
statsbidrag som nog haft en skyddande effekt mot alltför ivriga besparingskrav
och möjliggjort en ökad produktion i en besvärlig tid av omställning då vi
samtidigt klivit in i den stora generationsväxlingen. Vårdgaranti har tagit plats
som ett nyckelord och styrinstrument i all offentligt finansierad vård, så även
barn- och ungdomspsykiatri och här har vi både hårdare krav ”uppifrån” i form
av skärpta krav på tillgänglighet och kvalitetsförbättring men vi får också
ekonomisk stimulans i form av villkorade bidrag som vi dock inte vet vad som
händer med i framtiden.
Den ökade kontrollen har inneburit och förutsätter ett ökat användande av
åtgärdskoder och diagnoser, sådant som går att avläsa utifrån genom att all
dokumentation idag sker inom ramen för VAS, det datoriserade
vårdadministrativa systemet.
BUP går in i decenniet men lämnar det också som en del i verksamhetsområde
Barn/Kvinna. Mot slutet av perioden har detta kommit att i långt högre grad
innebära att vi i ökande grad tar vara på möjligheter till faktisk samverkan och
samarbete över verksamhetsgränser än tidigare då det mest handlat om
samexistens av separata verksamheter. Idag, när vi öppnat porten till nästa
decennium ser vi allt tydligare en uppluckring av gränser mot både BUH och
FBH. Vi har börjat sam-anställa personal, dvs ha personal som kan tjänstgöra på
fler än ett ställe. Detsamma gäller i förhållande till UM och UPM. Samverkan på
detta sätt har tillkommit för att vi har sett ett gemensamt intresse till fördel för
våra patienter. Tillsammans med BUH har vi det uppskattade HOPP-samarbetet
med personal från både BUH och BUP som kan gå in i knepiga ärenden med
neuropsykiatriska frågeställningar och under ett skede förstärka den ordinarie
handläggningen. Samverkan med kommunernas socialtjänst och elevvård, idag
elevhälsa, har vi sedan länge haft som en viktig del av vårt utbud och vi har nu
också kommit långt i att formalisera detta genom skriftliga samverkansavtal som
skall tydliggöra ansvar och befogenheter.
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Vårdprogram för ätstörningar 2010. Anders Hellgren, Anna-Lisa Hellström och
Anita Englund presenterar ett gott arbete. Johanna Lindqvist, barnmedicin, var
också med i utformningen av programmet, men är ej med på bilden.

Var står vi nu när vi just passerat millenniets första decennium? Ja, det kanske
kan sammanfattas i att vi blivit mer synliga och kontrollerade, vi har påbörjat en
kraftig generationsväxling, vi påverkas mer av centralmakten än tidigare, vi är
mindre delaktiga i en idédebatt om verksamhetens innehåll och mer upptagna av
koder, diagnoser och produktion av besök än av behandlingsmetoder och
innehåll. Vi upplever en inre differentiering i det att yrkesrollerna förändrats till
att bli tydligare i förhållande till varandra, också det på gott och ont. Det är
förvisso bra att renodla vissa saker och bli mer tydlig men det gäller att se upp så
vi inte tappar det helhetsperspektiv vi delat, att vi inte ser familjer och
kringmiljö för alla symtom och att vi därför tappar bort systemet,
sammanhanget och därmed också möjligheten att se barnet i sin familj och sitt
samhälleliga sammanhang. Tappar vi det har vi också tappat bort
barnpsykiatrins själ!
Sverker Arver
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Skolverksamheten – BUP

Skola på BUP har funnits sedan starten 1970, men arbetssätt och utformning har
utvecklats under de år som gått. Fram till 1995 fanns slutenvård vilket påverkade
hur jobbet i BUP-skolan kom att se ut. De två lärare som då bedrev
undervisning hade ingen eller ringa kontakt med elevernas hemskolor och
föräldrar. Denna kontakt sköttes då enbart av handläggare och behandlare i de
enskilda ärendena. Inslag av ”tvång” förekom eftersom det förväntades att de
intagna eleverna skulle gå i skolan vare sig de ville eller inte. Under 1980-talet
blev föräldrarna mer delaktiga i tänket runt barnets skolproblematik. Kommer
vi sedan in på 1990-talet så blir även lärarna på BUP mer involverade i
behandlingsarbetet runt eleven. Man började då efterfråga deras uppfattning om
eleverna och de inbjöds att delta vid behandlingskonferenserna på BUP. 1995
kom så den stora förändringen i och med att slutenvården lades ner och det
sålunda inte längre fanns patienter i slutenvård. I augusti samma år startade det
sk Skolverksamhetsprojektet vilket kom att innebära en radikal förändring av
skolan på BUP. Sjukhuslärarna som var kommunanställda fick nya
samarbetspartners från Landstinget. Två behandlare från slutenvårdsavd, bildade
tillsammans med lärarna det nya Skolverksamhetsteamet på BUP. I och med
detta kom en samverkan mellan kommun och landsting till stånd. Samtidigt
som detta skedde pågick en omfattande utbildning i systemteori (1994-97) med
ett synsätt som hade stort inflytande på den nya Skolverksamheten.
Grundtanken i den nya skolan blev att eleven i så stor utsträckning som möjligt
skulle gå kvar i sin hemskola och endast i begränsad omfattning tas ur sitt
sammanhang. Samtidigt skulle föräldrar och hemskola göras mycket mer
delaktiga i arbetet runt eleven. Skolan skulle komma att ses som en viktig del av
behandlingsarbetet.
I slutet av 1995 flyttade skolan ut ur själva BUP-kliniken och in i ett fristående
hus på Kyrkgatan 8. Här får nu Skolverksamheten stora ändamålsenliga lokaler i
ett helt våningsplan. Ett större antal elever än tidigare kan nu erbjudas skola i
och med det förändrade arbetssättet. De elever som nu kommer har huvuddelen
av sin skolgång kvar i hemskolan och får 1 – 2 dagar under begränsad tid
förlagda till Skolverksamheten. Detta innebär att elevgrupperna varierar från
dag till dag. I varje elevärende kommer pedagog och behandlare att jobba
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BUP:s skola, Kyrkgatan 8, övre våningen

tillsammans vilket visat sig vara en bra kombination i samarbetet med hem och
skola. Skolverksamheten tar emot elever från hela grundskolan men även
gymnasieelever upp till 18 år. Alla elever kommer via BUP-handläggare som
först presenterat ärendet för Skolverksamhetens personal. Problembilden och
typen av elever har varierat genom åren från 1990-talets utåtagerande pojkar i 10
– 12-års åldern till dagens deprimerade och skolvägrande tonårsflickor. En viktig
del av Skolverksamhetens uppdrag är att ge eleverna undervisning och hjälpa till
att förändra deras skolsituation till det bättre genom ett intensivt samarbete med
hemskolorna. Även samarbetet med vårdnadshavarna och BUP:s handläggare är
av stor betydelse. Samarbete med socialtjänsten förekommer också. Dagens
Skolverksamhet består av två kommunanställda sjukhuslärare (en manlig + en
kvinnlig) och en manlig psykiatrisjuksköterska och en kvinnlig socionom, båda
landstingsanställda. Lärarnas tillhörighet har växlat genom åren, från att ha
tillhört en vanlig skola till dagens Elevhälsan i Östersunds kommun.
Skolverksamheten är idag en viktig spetskompetens i BUP:s verksamhet när det
gäller att förbättra barn och ungdomars skolsituation. 35 – 40 elever från hela
länet får varje läsår hjälp och stöd genom insatser från Skolverksamheten.
Lena Wiklund-Levy
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Sörbygården

En särskild utredning vid sidan av översynen resulterade i starten av
behandlingshemmet Sörbygården. När verksamheten startade 1983 blev
avdelning 28 en mer uttalad akutresurs.
Sörbygårdens verksamhetsstart var anställningen av den förste föreståndaren
Charlotta Lindahl (Sundin) i oktober 1983. Senare samma höst anställdes Björn
Erikzon som biträdande föreståndare. Deras uppdrag var att lägga en
planeringsgrund och anställa personal samt starta upp behandlingshemmet. Man
gjorde studiebesök på Dormsjöskolan i Dalarna (läkepedagogiskt) och Viksjö
Gård i Järfälla - miljöterapeutiskt behandlingshem.
Trettio anställningsintervjuer genomfördes innan den första arbetsgruppen tog
form. Mats Svensson, Stig Nilsson, Mats Blid, Pia Modig, Nina Fållbäck
Svensson, Gerd Lanner och Staffan Moberg började i januari 1984. En tanke
fanns att blanda manligt och kvinnligt samt olika erfarenheter för att få en
spridning i kompetens. Så följde någon månads intro med Lennart Ramberg,
Kjell Nystuen, och senare personalgruppsledaren Eva Strömdahl.

Platsen för behandlingshemmet var i Sörbyn i Ås, därav namnet Sörbygården.
Huset var inte byggt för behandlingshemsverksamhet och det var svårt att
kombinera med egen skolverksamhet. Första åren innehöll uppbyggnad, starka
viljor, ideologiska diskussioner, personalbyten, utbildning, behov av struktur,
klargörande av roller, ansvar och behandlingsideologi.
Efter 1,5 år i Ås blev det också en flytt till ett nedlagt ålderdomshem i Grytan,
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renoverat för att möta de nya behoven. Grannhuset användes som skola för
ungdomarna som var inskrivna på behandlingshemmet.

Sörbygården i Grytan. Koppargravyr av RolfKarbelius

.

Målgruppen var barn med allvarliga svårigheter, idag skulle vi kanske säga
autismspektrumstörningar, utvecklingsstörningar, barndomstrauman, såväl
fysiska som psykiska, troligtvis fanns även sexuella övergrepp och försummelse
med i deras historia.
Psykodynamisk teoribildning, samt miljöterapi som grund för arbetet, samt egna
kunskaper och stora mått av mod och dårskap:)! Det dagliga arbetet, dygnet runt
- året runt, bestod av kontaktpersonssystem, miljöterapi, skola, vissa
familjesamtal, familjekontakter och hembesök, men inte så mycket
nätverksarbete.
Utvecklingen gick sedan från individ samt miljöterapeutiskt och
objektrelationsperspektiv till systemisk och familjeorienterad utveckling under
de tolv år som behandlingshemmet fanns.
Under de sista åren flyttades mera av samtalen utanför institutionen och mera till
skolor, socialtjänst och familjer. Samtidigt som behandlingstiderna förkortades
eller att behandlingsarbete skedde utanför behandlingshemmet och barnet inte
skrevs in. Den systemiska revolutionen nådde även den mest slutna vården.
Staffan Moberg och Charlotta Lindahl
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En intervju med mottagningsbiträdet Eva Eriksson

Eva Eriksson har varit med från starten 1970 och är den person på mottagningen
som alla träffar, både besökare och behandlare. Hon utgör själva navet i den
barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten, mottagningens hjärta. Idag
registrerar hon alla besökare i datorn, hjälper behandlarna att ta emot
familjerna, sysselsätter barn med lek när den övriga familjen samtalar, beställer
hem material, är friskvårdsinspiratör och miljösamordnare mm.
-Vad var det för slags problem de hade som kom hit på 1970-talet?
-Mycket bråkiga pojkar, alla skulle läggas in här. De var ju busiga, kom
tillsammans och var i 10-12- årsåldern. De sprang på taken och sjukhusområdet.
Polisen kom och letade dem. De låste in personalen. De kastade ägg i trappen så
det rann. De var väldigt jobbiga. Det fortsatte under hela hösten.
Det första barnet som kom in på småbarnsavdelningen var en liten pojke på 3 år.
Han sa ”häst” så snart han såg mej för att jag hade ett inpassningspussel med en
häst som han brukade leka med.
Det var en flicka på avdelningen som var 11-12 år och som hade en kanin. Den
fick hon ha i ett litet rum på mottagningen. Hon var ofta nere hos mig, ibland
gick vi ut och lekte. Hon hade bacillskräck och var inlagd några månader. Sedan
höll den flickan kontakt, ringde mig när jag födde barn och fyllde 40 år.
-Vad var din uppgift på mottagningen?
-Jag skulle ta emot och leka med barnen, ta ett fotografi av alla barn, ta Hb och
sänka på alla inneliggande patienter, vattna blommor och se till så att det fanns
fika.
Jag kom ihåg då överläkaren hade besök, då träffade han barnet och då satt
föräldrarna ute, så gick de in och då träffade barnet mig. Han hade en sandlåda
och jag fick hjälpa honom med sandlådorna. Jag fick ta kort på dem och städa
bort efteråt. Han berättade för mig vad han såg att de hade lekt. Leken
utvecklades från gång till gång. Ibland gick föräldrarna hos kuratorn.
Jag hjälpte ganska många att städa bort i sandlådorna. Det fanns också bord med
färgburkar och barnen fick måla mycket.. .
-Hur utvecklades ditt jobb på 1980-talet?
-Det blev mer personal och mer patienter. Det var mycket arbete med att hämta
och lämna de barn som gick i långa terapier hos Gunnar, Gunilla och andra.. .
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Eva leker med pojke. Bilden är arrangerad, ej patient.

Jag åkte och hämtade terapipatienter bl.a. på Körfältet och Busstorget. Ofta kom
föräldrarna och hämtade barnen. Jag har också ordnat resor med taxi för de barn
som själva kommit på terapi från orter utanför Östersund.
Jag har fortsatt att städa efter sandlådelek och beställa nya lekfigurer till
Ericamaterialet. Ett tag var det så många som sju sandlådor att hålla ordning på.
-Vilka uppgifter är samma idag som tidigare?
-Det har alltid funnits ett behov av en vuxen som tar hand om barnen vid besök
av hela familjen här. Ibland är barnen ute hos mig hela tiden, ibland är det
småsyskon som inte skall vara med och ibland ska de vara med en del av samtalet
och kommer sedan ut till mig.
-Finns det några skillnader på dagens barn mot de man träffade tidigare?
-Många var mer blyga och hämmade i allmänhet på 1970-talet, men det fanns
även aktiva barn då. Nu är barn mer medvetna och duktiga på dataspel, men
mindre vana med vanliga sällskapsspel.
Kjell Ellert
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BUP som en lärande organisation

Man måste vara varsam med orden. I en jubileumsskrift kan orden lätt bli
svulstiga, tilltalande som ett vackert smyckeskrin, men med skramlande
plastkulor i. Så när vi sällar oss till den skara som anser sig vara en lärande
organisation – med vilken rätt kan vi hävda detta?
Att vi idag har andra sanningar om vad som är lidandets problematik och dess
lösningar, än vi hade under BUP:s första 10-20 år är ganska uppenbart. Vi vet
också att vi i framtiden kommer att se tillbaka på nutiden och reflektera över
vilka av dessa sanningar som med tiden blev mer av osanningar. Det är i ljuset av
detta man får betrakta en lärande organisation: att vara i nuet, med perspektivet
bakåt och riktningen framåt. Vilken kunskap bör vi ta till oss idag; vad är
dagsländor och vad är mer beprövad erfarenhet och utforskad, generaliserbar
kunskap. En lärande organisation måste ha en rymd i sig, metaforiskt som ett
kontorslandskap med möjlighet till både öppen kommunikation och avskildhet.
Trånga, ljudisolerade kontorsmoduler bygger ingen lärande verksamhet – den
kan utveckla individerna, men får ständigt problem med det gemensamma
vetandet, verksamhetens så kallade know-how.
Jag tror att den största anledningen till att jag, och många av mina jämnåriga
kollegor, har kommit att arbeta större delen av vårt yrkesliv inom BUP i
Östersund går att finna i att vår verksamhet verkligen har tagit fasta på vad
epitetet en lärande organisation förpliktigar till. Nyckelorden är framför allt tid,
mandat och process. Det finns inga genvägar till kunskap. Det går att informera ordna utbildningsdagar där någon berättar för andra vad de tycker att dessa borde
kunna - men hur får vi denna information till att bli en integrerad, användbar
kunskap för mottagaren? Det är här det behövs ett entydigt ställningstagande
från verksamheten att utbildning måste få ta den tid som krävs för att
information skall integreras till personlig användbar kunskap. Verksamheten kan
likt en startmotor ge oss kicken, förutsättningarna för att komma igång, och
skapa sammanhang där vi själva tar ansvar och hjälper varandra att varmköra och
trimma våra Ferrari-cylindrar.
Jag har alltid haft en inre bild av vårt BUP som ”sjuttiofem procent”. Vi har tagit
till oss ny kunskap, varit nyfikna och velat testa, men har inte kört
hundraprocentigt i en enda riktning. Vi har alltid haft många magar att idissla
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forskning, nya teorier och förhållningssätt i, så när vi satsar på ett arbetssätt är
det oftast grundat i en egen beprövad erfarenhet, och den får leva sitt liv
jämsides med det som fortfarande är verksamt av ”gammal” kunskap.
Följaktligen var vi med direkt från start när den statliga psykoterapiutbildningen inleddes i slutet av 1970-talet. Gudrun Östlund deltog i
planeringen och utformningen av den första utbildningen vid Umeå Universitet,
och sedan dess har vi regelbundet funnits med som kursdeltagare och lärare och
idkat lobbyverksamhet för nya utbildningar. På hemmaplan fick vi likt gerillakrigare under 1970- och 1980-talet organisera handledning och vidareutbildning
via studieförbunden. Utbildning fanns med som en blygsam budgetpost,
däremot inte handledning som betraktades med misstänksamhet av
landstingsledningen, vilket vi löste genom att arvodera handledaren som
studiecirkelledare.
Vi har i olika perioder varit tvingade till att ge oss upp på barrikaderna, både för
en faktisk överlevnad som verksamhet som för att få behålla vår särart inom en
medicinsk hierarkisk landstingsvärld. Denna kampsituation kan utgöra en stor
fälla för ett kunskapsföretag, det finns en risk att fokus hamnar mer på att vara
mer emot än för. Som jag ser det har vi historiskt sett lyckats undgå detta,
genom att konsekvent fortsatt att prioritera kvalificerade utbildnings- och
handledningsinsatser parallellt med denna överlevnadskamp. Extra tydligt blev
detta vid den stora nedskärning som vi drabbades av i mitten av 1990-talet
(”Sjukhus 95”). Med hjälp av de systemiska konsulterna Peter Lang och Elspeth
McAdam genomförde vi en intensiv utbildnings- och handledningsinsats
parallellt med de omfattande nedskärningar vi tvingades till. Resultatet blev att
vi efter denna bantning hade fått en verksamhet där vi inom personalgruppen
stod närmare varandra och hade en tydligare gemensam referensram i
behandlingsarbetet.
Vad, varför då, för vilka och när?

Detta ser jag som ledstjärnor i den utbildningsstrategi som funnits mer eller
mindre uttalad under dessa 40 år. Det har handlat om olika nivåer:
En gemensam grund, baskunskap för alla
Introduktionsprogram:

för alla nyanställda, vilket bland annat innebär att alla
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nyanställda erbjuds individuell handledning den första tiden. Programmet
innehåller också bas och fördjupningslitteratur, samt tankar om vilka
arbetsuppgifter som kan bidra till utvecklandet av en barn- och ungdomspsykiatrisk kulturkompetens.
Internutbildning: med en vanebildande regelbundenhet, samma dag och tid
varannan vecka, år efter år. Här varvar vi interna och externa presentationer och
innehållet varierar från ny lagstiftning, forskning, kurser till att berätta om egna
upplevelser och erfarenheter av behandlingsarbete. Det är också här som vi delar
med oss av den facklitteratur vi läst, eller så är det just dessa recensionstillfällen
som får oss att läsa de nyinköpta pärlorna. Vårt interna bibliotek håller
onekligen en mycket hög klass när det gäller nyutgiven facklitteratur.
Interna långa utbildningar: ett till tvååriga utbildningar som står på två ben,
kunskap och process. Föreläsningar varvas med seminariegrupper. Det är i de
sistnämnda som vi kan ha en inlärningsprocess av informationen från
föreläsningar, artiklar och litteratur. Grupperna är mixade utifrån kön, ålder,
erfarenhet och yrkesroll. Sedan början av 1990-talet har vi haft fem längre
utbildningar, både med fokus på målgrupp (barn respektive ungdomar) som
psykoterapeutisk teori och förhållningssätt (kognitiv psykoterapi, systemisk
familjeterapi). Den första utbildningen (”Kreativa möten i ett fjällnära
perspektiv”) tillkom för att överbrygga vårdideologiska motsättningar, med gott
resultat.
Punktvisa utbildningsdagar: aktuell kunskap som verksamheten ser ett behov av
att personalen tar del av, blir förelästa om. Kan bli något bestående som påverkar
behandlingen, men löper också risken att bli något som blandas upp med allt
annat informationsflöde som vi är måltavla för.
Grundläggande psykoterapiutbildning, sk steg1: två år på halvtid. Är en
grundläggande påbyggnadsutbildning för alla fast anställda inom BUP i Jämtland
och innehåller fyra hörnstenar: teori, bedriva psykoterapi och få handledning på
detta, samt att själv gå i psykoterapi. Kännetecknande för en lärande
organisation är att det finns ett väl utvecklat feed-back system: ger utbildningar
någon effekt? Det visade sig ganska snart att universitetens steg-1 utbildning inte
stämde med de utbildningsbehov som BUP:s dåvarande slutenvårds personal
hade, varför Gudrun Östlund i slutet av 1980-talet tog initiativ till en ganska
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unik jämförbar utbildning, till vardags benämnd
”Slutenvårdsutbildningen”, i samarbete med vårdhögskolan i Östersund.

som

Specialistkunskap

Punktvisa utbildningsdagar, terminsutbildningar samt
psykoterapeututbildningar:

Här handlar det framför allt om mixen mellan vad vi behöver inom
verksamheten och vilka som är berörda, motiverade och har de personliga och
yrkesmässiga förutsättningarna. Psykoterapeututbildningen handlar om tre år
på halvtid, är legitimationsgrundande och finns med olika inriktningar: familj,
barn och ungdom, vuxen individual (kognitiv alternativt psykodynamisk
inriktning) och grupp.
Handledning

En process- och klientfokuserad handledning, med fokus både på vad som
händer med patienten och med oss professionella, blev på allvar godtagen inom
landstinget som en kvalitetssäkring och utvecklingspotential först i början av
1990-talet. För BUP-personalen har handledning däremot alltid setts som något
nödvändigt, och vi fick i nästan tjugo år kämpa till oss resurser till detta på olika
vis. Det har i första hand handlat om grupphandledning till de geografiska
behandlingsteamen och till olika specialiserade behandlingsgrupper. De externa
handledarnas kompetens har varierat under åren, från att tyngdpunkten under
1970- och 1980-talet låg på miljö-, familje- och barnpsykoterapi, för att under
1990 - 2000-talet breddats till en efterfrågan även på kognitiv och neuropsykiatrisk kompetens. Unikt för BUP i Jämtland har varit att sedan början av 1980talet har det funnits en fast intern psykoterapihandledartjänst, vilken i samråd
med och på uppdrag av ledningen haft ansvar för planering och utformningen
av både handledning och utbildning samt gett introduktionshandledning till
nyanställda. En symbol i sig på det tydliga mandat och den prioritering av
läroprocessen som har varit levande inom vårt Jämtlands-BUP.
Att barn- och ungdomspsykiatrin är och måste vara ett kunskapsföretag är väl
odiskutabelt. I det huvudsakliga arbete vi utför är det inte dyrbar medicinsk
utrustning vi behöver luta oss mot. Om erfaren personal slutar, då står vi där
med enbart pengar till tjänster, men inte automatiskt med kompetens.
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Voffor är det på detta viset?!
Voffor då?
Trots allt....
"Är detta en lagom ovanlig .....?"
(Tom Andersen)
"Skillnaden som gör en skillnad."
(Gregory Bateson)
"Innan du ändrar något,
försök att förstå hur det fungerar."
(Gianfranco Cecchin)
"Om det inte är trasigt,
låt bli att laga det."
(Imsoo Kim Berg)

Stol av träsnidare Måns Halldorf

Så hur skall ett kunskapsföretag värna om att behålla och utveckla det
gemensamma vetandet? Stämmer min hypotes att utbildningsmöjligheterna
inom en organisation kan vara en starkt bidragande faktor till att få behålla
personalen? Går det att skapa ett förkovransklimat som medverkar till att man
undviker att sluta sin anställning för att man inte vill gå miste om det som
erbjuds? Vi som arbetat med dessa frågor inom BUP har hittills varit ganska
övertygade om detta.
Den senaste långa interna utbildningen hade följande utgångspunkt; de som
deltar skall uppleva att det är Attraktivt – Lustfyllt – Utmanande – Användbart.
Kanske är detta en bra sammanfattning för BUP:s utbildningssträvanden under
sina 40 år?
Erik Abrahamsson

Abrahamsson, Erik och Berglund, Gustaf.

Skapande konversationer : möten med
familjeterapeuter och deras idéer. Stockholm, 1997.
Abrahamsson, Erik och Berglund, Gustaf. Psykoterapins förnyare : samtal om
systemiskt förändringsarbete, Stockholm, 2007.
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En väl dokumenterad verksamhet

Barn- och ungdomspsykiatrin i Jämtland torde vara en av de mest, och bäst,
dokumenterade verksamheterna i landet.
Det första viktiga dokumentet kan översynen av verksamheten sägas vara. Den
presenterades i 1980-talets början och innehöll en genomarbetad beskrivning av
verksamhetens första tio år.
Flera år före den så kallade ”digitala revolutionen” började vi att systematiskt
databearbeta olika statistiska uppgifter om de ärenden som aktualiserades.
Uppgifter som fortfarande 25 år senare samlas in. Det var ett intresse för datorer,
på den tiden Macintosh, kombinerat med ett intresse hos ledning och några
medarbetare för att få ett bättre grepp om inflödet av ärenden som initierade detta.
Så småningom kanaliserades detta arbete till en speciell tjänst (0.25), den så
kallade U-funktionen, en funktion som Ulf Engqvist innehade från 1989 till 2003.
I U-funktionen ingick som en del insamlandet av basdata men den utvecklades
efterhand till att innehålla olika utvärderingar och beskrivningar av verksamheten.
Den så kallade översynen av översynen var en av dessa, beskriven på annan plats.
Andra rapporter skrevs om hur arbetstiden användes av medarbetarna, hur man såg
på ett ärende vid första kontakten och ett år senare och det gjordes ett antal
besökarenkäter där det kontinuerligt undersöktes hur besökarna såg på
verksamheten. Vidare utvärderades verksamhetsförändringar som avvecklandet av
slutenvården.
Så småningom utmynnade också detta arbete i en avhandling: Suicides, Psychotic
Disorders and Criminality among Former Child and Adolescent Psychiatric
Patients Followed into Adulthood som försvarades av Ulf Engqvist vid
Karolinska Institutet i juni 2009.
Avhandlingen är en 12-33 års uppföljning av 1400 BUP-patienter i Jämtland, födda
1957-76, vilka avslutade kontakten med BUP 1975-90. Den uppföljningen hade
inte varit möjlig att göra om vi inte kontinuerligt dokumenterat verksamheten som
vi gjorde.
I avhandlingen har, som titeln anger, dödlighet, kriminalitet och tidiga tecken på
psykos behandlats. Det finns också uppgifter om vuxenpsykiatrisk kontakt med
mera i avhandlingen. Den föregicks 2002 av en licentiatavhandling: Samarbetet
mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri - Personalens kompetens
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och patienternas behov. Den bygger främst på en undersökning riktad till BUP och
vuxenpsykiatrins personal kring kunskaperna om varandras områden och viljan
till samarbete. Ett samarbete som praktiskt fick sin form i den ungdomspsykiatriska mottagningen där flera av BUP:s medarbetare arbetat eller har
arbetat.
Vad säger då en så omfattande uppföljning av BUP-patienterna? Jo, den visar
tydligt att bland dessa 1400 var det fortfarande den bråkige mellanstadiepojken
och den ledsna högstadieflickan som var de ”typiska” BUP-patienterna.
Risken att dö en för tidig död var dubbelt så stor hos BUP-patienterna som i
”normalbefolkningen” och hälften av dödsfallen var självmord. Varannan pojke
och var femte flicka återfanns i kriminalregistret, en kanske lite chockerade
upptäckt. Barnpsykiatrin skapar dock inte kriminalitet, men kanske kan vi bättre
förebygga denna risk.
Det var få patienter som på BUP visade tydliga tecken på en psykos som senare
skulle komma att debutera och de som på BUP fick en psykosdiagnos fortsatte
sedan att vara patienter inom vuxenpsykiatrin. Senare kontakt med vuxenpsykiatrin hade 38 procent av alla BUP-patienter, men de utgjorde endast 11
procent av de vuxenpsykiatriska patienterna i samma årskullar.
Ett välkänt faktum är att desto tidigare hjälp, ju bättre utfall och det visade sig
också här.
Den ”bråkige pojken” visade sig vara en grupp som barnpsykiatrin och
angränsande verksamheter måste hitta effektivare och tidigare stöd för. Det var
den grupp som visade sig ha det ”sämsta” utfallet i vuxen ålder.
Skolan och barns skolgång visade sig också vara en viktig faktor i form av
skolproblem, som också de hade negativt utfall senare i livet. Kombinationen av
dessa två problem, bråkighet och skolproblem, tycktes vara särskilt viktiga att
uppmärksamma. Det här var också problem som man talade om i barnpsykiatrins
barndom så här finns en historisk utmaning att ta sig an.
Barn- och ungdomspsykiatrin har länge varit multidisciplinär och det är inte minst
viktigt i samverkan och samarbete med andra verksamheter. Den kanske viktigaste
slutsatsen i avhandlingen var just att samarbetet mellan de verksamheter som
möter barn och ungdomar bör förbättras ytterligare.
UlfEngqvist
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BUP ... i tiden och framtiden

Inför BUP:s 40-årsjubileum fick jag som MLA (med.ledn.ansvarig) uppgiften att
skriva något om nutid och framtid. Jag ordnade ett möte med de med 10-15 år
kvar att arbeta, och nio hade möjlighet att vara med.
Vi började i nutid. Det finns många ögon på BUP - granskning av och
rapportering till socialstyrelsen, krav på diagnossättning, tid för alla inom 30
dagar. För att möta kraven startades för några år sedan en utvecklingsprocess "ett
BUP i tiden" som fortfarande pågår. Där ingår bl a att möta familjer tidigt, med
mer fokuserade, och där det går, kortare insatser, men även att de som bedöms
behöva fler och intensivare insatser ska få detta.
Vård på lika villkor eftersträvas över landet, vilket är bra, tyckte gruppen, men
fasade för om styrningen skulle bli för hård och hämma kreativiteten.
Vetenskaplig förankring blir viktigare

Behandlingsmetoderna ska vara evidensbaserade och styrkta med forskning, men
forskning finns inte på alla behandlingsmetoder.
De senaste 10-20 åren har forskningen inom området neuropsykiatri varit
framträdande. Delvis har det varit en klyfta mellan neuropsykiatri och
"traditionell" barnpsykiatri, en klyfta som nu är på väg att överbryggas.
Medicinering med centralstimulantia av ADHD har betytt mycket. Nu börjar
även komplettering med andra behandlingsmetoder växa fram.
Mediciner har börjat användas mer och mer inom barnpsykiatrin - SSRI mot
depressioner, ångest och tvång, en del neuroleptika, samt också stämningsstabiliserande vid bipolära tillstånd. Vi pratar mycket mera diagnoser när det
gäller barn och ungdomar, och behandlar efter diagnos. Användningen av
mediciner är ändå begränsad. Fullständig forskning saknas inom många områden
och är ibland motsägelsefull.
Här kan man tänka sig en spännande utveckling framöver, där biologiska
aspekter och terapeutiska metoder kan mötas.
Även när det gäller olika terapiinriktningar så finns det en nyfikenhet över
gränserna. Terapeutiska utbildningar är fleråriga. Om det kommer nationella
riktlinjer som förespråkar ny inriktning, går det inte så snabbt att ordna detta.
Kanske är det inte heller önskvärt, utan bättre med ett bredare utbud, som ändå
förändras efter nya rön.
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Framtidens barn och deras föräldrar

En del av dagens föräldrar föddes när BUP startade. Idag söker föräldrar mycket
information på internet och har redan idéer när de kommer med sitt barn till
BUP. Det finns mycket kunskap, men också stor osäkerhet, i sökandet efter
sanningen. Det kanske inte finns en sanning, och inte bara ett svar.
Kärnfamiljen är inte så vanlig längre, istället har barn en mängd vuxen- och
syskonrelationer. På gott och ont. Det kan betyda starkt nätverk, men också
många separationer och brutna relationer.
I dagens samhälle är det högt tempo, man är uppkopplad via datorn, anträffbar
på mobilen, hur mycket närvaro kan de vuxna ge sina barn i hemmet???
Vi pratade om skolan som idag inte passar alla, den ska anpassas till individen,
men ganska många passar inte in. Skolan är en stor del av barns och ungdomars
vardag. Hur utvecklingen blir inom skolan påverkar hur barnen mår.
Kommer skolan att ändras så att den passar fler? Fler yrkesinriktade linjer?
Sittande figur av Jörgen Stening.
Bronsskulptur, 1989.
Den är placerad på gården vid Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens entré. En omslutande form att
med ögon och tanke kunna krypa in i för nya krafter.

Hur kommer BUP att arbeta om 5-10 år???

Vi trodde att föräldrar kommer att vilja ha ännu snabbare lösningar. BUP
kommer att fortsätta, och kanske ännu mer resa ut i länet, mycket samarbete
med andra sjukhuskliniker, socialtjänst och skola. Föräldrar och ungdomar
kommer få betydligt större delaktighet i behandlingen framöver.
Det blir mer arbete med mindre barn, tidigt föräldraskap, eftersom man alltmer
inser vikten av att komma in tidigt. Små insatser tidigt kan undvika stora
bekymmer senare.
Även om det starkt betonades vikten av möten mellan människor, så trodde vi
att ny teknik får ökad betydelse - videokonferenser, kontakt via datorer.
Hur framtidens barn- och ungdomar kommer att må påverkas mycket av
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arbetslivet. Kommer föräldrar att ha jobb, och kommer ungdomar att tro att de
själva ska få jobb? Stress och ovisshet. Idag pratar vi om vad "dygnet-runtsamhället" ställer till med. Idag finns mycket forskning som visar på följderna
med sömnstörningar. Det är vad vi vet idag. De rekommendationer vi ger utgår
från vad vi vet idag. Men hur blir det i framtiden? Kommer forskningen att visa
andra resultat? Kommer människan att utvecklas annorlunda, och blir det de
som klarar detta som överlever? Kommer tekniken att anpassas till människan,
eller tvärtom?
Kommunikation via datorer går snabbt och når många. Mobbing via nätet och
mobiler är svårt att stoppa. Även olika symtom som tex ätstörningar,
självskadande beteende har viss smittorisk, och kan spridas via bloggar och
chattsidor.
Alkohol och droger får inte glömmas, både när det gäller ungdomars
användning, och föräldrars. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa och missbruk
mår sämre, och får inte alltid den hjälp de bör ha. Ungdomarnas eget missbruk
måste vi upptäcka tidigt.
Den psykiska ohälsan i samhället har hittills ökat, hur blir det framöver? Kan
BUP vara del i att den inte ökar????
Vilka symtom kommer ungdomar med framöver? Mer ångest, oro, depression kanske i värsta fall uppgivenhet/apati, tänkte vi. Frågetecknen blev många när vi
tänkte framåt. Vi måste vara öppna för att vi inte vet vilka sanningar som
kommer att gälla framöver, men ändå stå upp för vad vi vet idag - när vi träffar
dagens ungdomar och föräldrar.
För att ana vad som kommer att ske med BUP:s arbetssätt framöver, kan vi
snegla på hur sjukvården och samhället förändrats. Vad är på gång? Inom någotnågra år kommer alla patienter ha tillgång till sin egen journal via internet.
Kommer videomöten, webbkamera-besök ha minskat resandet? Kommer BUP:s
personal jobba på nya enheter, klinikgränserna suddas ut?
Vad vill vi med BUP i framtiden? Ett BUP som är med i utvecklingen, men utan
att tappa erfarenheten. Erfarenhet finns nu i Östersund sedan 40 år tillbaka.
Arbetet på BUP är i ständig utveckling, liksom de vi arbetar med! - och måste
också anpassas till samhällets förändring. Ständigt nya utmaningar!
Anita Englund, MLA
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