BEHANDLARENKÄTER
Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av behandlare som remitterat barn, eller
barn och föräldrar, till Terapikoloniers verksamheter under sommaren 2013.
Syftet med enkäterna är att erhålla information som kan användas för att kvalitétssäkra
och utveckla verksamheten.

Sammanfattning
Av de 47 enkäter som skickades ut till remitterande behandlare inom BUP inkom 53% (N=25).
Samtliga behandlare som har inkommit med svar fann att vistelsen på kollo inverkat positivt på
behandlingen, och en klar majoritet fann att observationer och information från behandlare på
kollo bidragit positivt till behandlingsarbetet på BUP. De flesta behandlarna uppger att både
barns och föräldrars erfarenheter gjorda i samband med kollovistelsen har bidragit positivt till
behandlingen. Emellertid förekommer enstaka svar som anger att erfarenheter gjorda i
samband med kollovistelsen inte har bidragit alls till behandlingsarbetet, eller att det påverkat
negativt. I något fler fall anges att man inte vet huruvida barnens och föräldrars erfarenheter har
påverkat behandlingen. Behandlarna är till klart övervägande del nöjda med det samarbete man
haft med Terapikolonier. Ett antal behandlare har även kommit med återkoppling vad gäller
Terapikoloniers utbud och arbetssätt. En majoritet av dessa är positiva i förhållande till
verksamheten som den ser ut idag, och vissa önskar även att utbudet utvidgas. Enstaka
behandlare föreslår att möten hålls på BUP i stället för på Terapikoloniers lokaler och att mer
fokus bör läggas på förälder/barn-kontakten. En behandlare är kritisk till kollopersonalens
förmåga att hantera konflikter och konfliktbenägna barn, och efterfrågar snabbare återkoppling
till aktuell BUP-behandlare i händelse av oro.
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Inledning
Terapikolonier erbjuder verksamheter för barn som har kontakt med BUP och/eller
socialtjänsten. Under 2013 erbjöds 54 barn (654 vårddygn) plats på någon av Terapikoloniers sju
sommarperioder, varav vissa är endast för barn och andra för föräldrar tillsammans med barn.
Två sena återbud lämnades och två barn kom inte ut till kollo, vilket innebär att sammanlagt 50
barn deltog. Könsfördelningen var 44% flickor och 56% pojkar, med ett åldersspann mellan 7
och 18 år. Två barn avbröt sin vistelse i förtid. Kolloperiodernas längd varierade mellan 7 och 20
dygn. Behandlarnas enkäter bestod av sex flervalsfrågor som tar upp huruvida kollovistelsen
påverkat behandlingen och hur samarbetet med Terapikolonier fungerade. Var och en av dessa
frågor följs av en fördjupningsfråga, där behandlaren ges möjlighet att ange ett eller flera
alternativ som utvecklar indikerad respons. Till varje fråga ges även möjlighet att komma med
synpunkter i fritext. Enkäten avslutas med en öppen fråga där behandlaren ges möjlighet att
komma med synpunkter och förslag på förbättringar av Terapikoloniers verksamheter.
Enkäterna skickades ut i oktober 2013 och samlades in under november 2013.
Frågor och svar presenteras här grupperade under fyra rubriker som fångar olika aspekter av
Terapikoloniers verksamhet: Kollovistelsens påverkan på ordinarie behandling, Betydelsefulla
erfarenheter/Den miljöterapeutiska behandlingen, Samarbete mellan kollopersonal och
remittent och Terapikoloniers utbud och arbetssätt. Under dessa rubriker redovisas frågor och
svarsfrekvenser i figurer. I de fall där det förekommer kommentarer redovisas dessa i sin helhet.
I händelse av överlappande kommentarer väljs en ut att representera åsikten i fråga.

Kollovistelsens påverkan på ordinarie behandling
Hur tycker du/ni att kollovistelsen har inverkat på den fortsatta behandlingen generellt?
Antal svarande: 24

Om kollo inverkat på behandlingen: På vilket sätt?
Antal svarande: 24

Kommentarer:
”Lärde sig viktiga saker om sig själv”, ”Kollo har bidragit till positiv utveckling i relationen mellan förälder/
barn”, ”Att se E under en längre period och i annat sammanhang har gett ytterligare en pusselbit till hur
vardagen fungerar för E”, ”Kollo är den enda insatsen som fungerat och uppfattas som positiv av P och
familjen. P har inte någon behandlingskontakt hos oss”, ”Har bidragit till viktig info om fungerandet och
måendet i vardagen”, ”L förstod att saker kan vara på ett annat sätt, mer förutsägbart, än hennes tidigare
erfarenheter. Hon hade det så bra att det var svårt att komma tillbaka till vardagen”

Hur har observationer och information från kollovistelsen påverkat den fortsatta behandlingen
och/eller utvecklingen?
Antal svarande: 25

Om observationer och information påverkat: Hur?
Antal svarande: 23

Kommentarer:
”Samma bedömning som vår vilket bekräftade våra hypoteser och familjens behov”, ”Har inte fått
observationer eller information”, ”L:s normala fungerande var bättre i en strukturerad miljö”

Betydelsefulla erfarenheter/den miljöterapeutiska behandlingen
Hur har de erfarenheter som kollo gett barnet påverkat den fortsatta behandlingen och/eller
utvecklingen?
Antal svarande: 25

Om erfarenheterna påverkat: Vilka erfarenheter?
Antal svarande: 23

Kommentarer:
”Bättre självförtroende”, ”Fick umgås nära med modern”, ”Jag kan se att det påverkat E positivt, men
hon själv menar att det ej gett henne något mer än ytterligare ångest. Hon tyckte att de andra hade
mycket större problem än hon och att hon inte riktigt passade in”, ”Kollo har varit en mycket värdefull
upplevelse för P. Familjens situation är för närvarande så kaotisk att dessa positiva erfarenheter inte
kommer till uttryck just nu”, ”Skulle behövt mera stöd på kollo med att hitta ett positivt sätt att fungera
på”

Hur har de erfarenheter som kollo gett familj/föräldrar påverkat den fortsatta behandlingen
och/eller utvecklingen?
Antal svarande: 25

Om erfarenheterna påverkat: Vilken/vilka erfarenheter?
Antal svarande: 20

Kommentarer:
”Vet att de själva inte var helt nöjda för att E ej var nöjd, men tror ändå att det kan ha varit nyttigt för
dem att få ta del av er erfarenhet av E och hur hon fungerar. Att våga vara aktiv och delaktig i livet trots
feber”, ”Modern har förmedlat en känsla av att barnet blev utpekat inför de andra barnen och orättvist
bestraffat genom att få åka hem”, ”Oklart hur föräldrarna har påverkats, föräldrarna upplevs ha svårt att
se sitt barns styrkor och svårigheter och hur de hänger ihop med familjesamspelet.”

Bedömer Du/Ni att kollovistelsen medfört familjedynamiska förändringar?
Antal svarande: 25

Om kollo medfört familjedynamiska förändringar: Vilken/Vilka?
Antal svarande: 12

Kommentarer:
”Fick en paus från varandra och därmed lugna ner ett ansträngt system”, ”Kollo har i första hand
påverkat barnet, föräldrarnas svårigheter att se hur deras konflikter och förhållningssätt gentemot barnet
påverkar barnets mående och fungerande bedöms vara en stor del av den problematik familjen tampas
med”

Samarbete mellan Terapikolonier och remittent
Hur anser du/ni att samarbetet med Terapikolonier har fungerat i det aktuella ärendet?
Antal svarande: 25

Kommentarer:
”Har ej haft utvärderingsmöte”, ”Sedan länge etablerad kontakt mellan kolloledare och BUP-behandlare
hjälper till”, ”Tydlighet och öppenhet”

Terapikoloniers utbud och arbetssätt
Vad skulle du och dina kollegor gärna se i Terapikoloniers utbud och arbetssätt? Hur kan vi ännu
bättre komplettera ert behandlingsarbete? Nedan presenteras ett representativt urval av de
synpunkter som framförts.
Antal svarande: 12
”Tycker det är jättebra och har varit mycket värdefullt för aktuell patient.
Önskar mer tillgång till helgkollo/ kollo andra tider på året. Höstlovskollo?”, ”Tacksamma för att möten
har kunnat ske på BUP-mottagningen”, ”Tycker det verkar bra att blanda aktiviteter där ungdomarna får
utlopp för praktisk kreativitet, jobba med samarbete och få hitta sig själva med jagstärkande arbete. Samt
att få fina sommarminnen i form av bad, båt och fiske osv.”, ”Tycker att det fungerat bra och ser
möjligheten med terapikolonier som det fungerar nu. Kommer tänka på denna möjlighet för andra barn
i fortsättningen”, ”Ännu mer fokus på barn förälder arbete. Uppföljning efteråt. Boosterträffar”, ”Bättre
hållande av barn som lätt hamnar i konflikt. Bättre hantering av konfliktsituationer och snabb
återkoppling vid problem eller oro hos terapikoloniers behandlare”, ”Fler platser för flickor och deras
föräldrar”, ”Nöjd med nuvarande behandlingsutbud. Om något så mamma-barn, pappa-barn kollo
skulle behövas ibland i våra ärenden som förstärkning och komplettering till vårt arbete!”,

