BEHANDLARENKÄTER
Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av behandlare som remitterat
barn, ungdomar eller barn tillsammans med föräldrar till Terapikoloniers
verksamheter under sommaren 2014.
Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier ut till
remitterande behandlare och föräldrar. Syftet med enkäterna är att erhålla
information som kan användas i verksamhetens ständigt pågående
utvecklingsarbete.

Sammanfattning
Av de 53 enkäter som skickades ut till remitterande behandlare inom BUP inkom 30
besvarade (57 %). En majoritet av behandlarna fann att vistelsen på kollo har inverkat
positivt på behandlingen. Två mindre grupper (vardera ca 20 %) vet inte om, respektive
uppfattar inte att, vistelsen har påverkat behandlingen. En behandlare uppfattar att
behandlingen påverkades negativt av vistelsen. En tydlig majoritet (ca 70 %) uppfattar
att den information och de observationer som gjordes under perioden påverkat
behandlingen positivt.
En majoritet av behandlarna är av åsikten att barnens (75 %) respektive föräldrarnas
erfarenheter (67 %) av kollo bidragit positivt till behandling och utveckling. Ca 20 % vet
inte huruvida barnens eller föräldrarnas erfarenheter inverkat på behandlingen. När det
kommer till de erfarenheter barnet har gjort är det endast en som inte tror att de gjort
någon skillnad för utveckling och behandling. En av de svarande uppfattar att de
erfarenheter föräldern gjort har inverkat negativt.
40 % av respondenterna uppfattar att vistelsen bidragit till familjedynamiska
förändringar och 50 % svarar att de inte vet.
Respondenterna är nästan uteslutande av uppfattningen att samarbetet med
Terapikolonier har fungerat mycket bra eller bra ((70 % respektive 27 %), medan 3 %
funnit samarbetet vara godtagbart.
Ett antal behandlare har även kommit med återkoppling vad gäller Terapikoloniers
utbud och arbetssätt. Majoriteten av dessa är positiva i förhållande till verksamheten
som den ser ut idag, och vissa önskar även att utbudet utvidgas. Övriga synpunkter tar
upp aspekter av samarbete och informationsutbyte före och efter kolloperioden.
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Inledning
Terapikolonier erbjuder kolloplatser med miljöterapeutisk behandling för barn som har kontakt
med BUP och/eller socialtjänsten. Tre av perioderna är för föräldrar tillsammans med barn, tre
för endast barn och en för tonåringar. Periodernas längd varierar från sex dygn upp till 20 dygn.
Nytt för i år var en satsning på en period för föräldrar tillsammans med yngre barn i åldern tre
till sex år.
Under 2014 kom 114 ansökningar in till någon av Terapikoloniers sju sommarperioder. Av dessa
erbjöds 56 barn plats, vilket motsvarar 657 vårddygn (föräldrar och syskon ej inräknade). Fyra
sena avhopp, så sena att det inte gick att ersätta med barn från reservlistan, innebar att det
slutgiltiga antalet barn som åkte ut till kollo var 52. Tre av avhoppen bedömdes bero på
bristande motivation och/eller information inför kolloperioden, och det fjärde på oförutsedda
förändringar i familjesituationen. Av de 52 barn som åkte ut var 16 återvändare. Ett barn och en
ungdom avbröt kollovistelsen i förtid, efter gemensamt beslut från Terapikoloniers personal och
föräldrar. Könsfördelningen hos de uttagna barnen var 41 % flickor och 59 % pojkar (23
respektive 33 st.), med ett åldersspann mellan 4 och 17 år. De fyra största diagnosgrupperna hos
de barn och ungdomar som remitterades till Terapikolonierna var: ADHD (63,3 %),
depression/nedstämdhet, (26,6 %), Autismspektrum (22 %), samt olika former av
ångestsyndrom (21,1 %). Ett flertal av barnen och ungdomarna hade flera diagnoser.
Behandlarnas enkäter består av sex frågor som tar upp om och på vilket sätt kollovistelsen
påverkat behandlingen och hur samarbetet med Terapikolonier fungerade. Fem 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 dessutom 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.
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.
Presentationen inleds med en övergripande sammanställning av rapporterade svar.
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Redovisning av svar
Kollovistelsens Påverkan På Ordinarie Behandling
Hur tycker du/ni att kollovistelsen har inverkat på den fortsatta behandlingen generellt?
Antal svarande: 30

Om kollo inverkat på behandlingen: På vilket sätt?

Antal svarande: 20

Kommentarer

Antal svarande: 5

”Kollopersonlen rekommenderade fortsatt utredning. Behandlarna och modern anser att det
var rätt och bra bedömning, inte fadern, som tar avstånd men processen fortsätter och
hoppas att det blir positivt till slut”, ”Föräldrarna är missnöjda med den neuropsykiatriska
utredningen på xx då flickan inte fick någon diagnos inom autismspektrat. Kollopersonal
rapporterade att de hade sett symtom på autistiska svårigheter, vilket gjorde att föräldrarna
valde att en begära en second opinion på en annan mottagning”, ”Det blev tydligt att pat tog
till sig av miljöterapin. Pat dock mycket bedrövad över att kamratrelationerna inte fortsatte
efter kollo. Mer ledsen än som var bra för henne”, ”Kollovistelsen har stärkt pats självkänsla
och bidragit till positiva upplevelser av konflikthantering samt varit till hjälp i relationerna till
jämnåriga”.
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Hur har observationer och information från kollovistelsen påverkat den fortsatta behandlingen
och/eller utvecklingen?
Antal svarande: 30

Om observationer och information påverkat: Hur?

Antal svarande: 26

Kommentarer

Antal svarande: 5

”På det återgivande mötet var barnet med och då sas det inte så mkt konkret om någon form
av bedömning av hans fungerande eller hans behov. Vissa saker uttalades inte klart, vilket
inverkade negativt på flds uppfattning, de kände inte igen det och blev irriterade”, ”Ej fått
överlämning ännu”, ”Modern fick framför allt möjligheter att se styrkor och tillgångar hos
barnet men även hos sig själv. Samspelet mor/son förändrades och modern pratade om sin
son på ett annat sätt, mer inkännande”, ”Inte märkt på barnet, men möjligtvis att detta kunnat
användas vidare i arbetet med modern”, ”Man uttryckte stor oro över samspelet mellan
förälder-barn genom iakttagelser som gjorts under veckan, men man gjorde ingen
orosanmälan då modern var hjälpsökande. Det var hon inte, så det blev inte så bra tyvärr”.
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Betydelsefulla Erfarenheter/Den Miljöterapeutiska Behandlingen
Hur har de erfarenheter som kollo gett barnet påverkat den fortsatta behandlingen och/eller
utvecklingen?
Antal svarande: 29

Om erfarenheterna påverkat: Vilka erfarenheter?

Antal svarande: 26

Kommentarer

Antal svarande: 5

”Möjlighet att jobba med/pröva på separation fr. (familjehems)föräldrar samt att våga ta sig in i
barngruppen”, ”Skulle behöva få komma till terapikollo nästa år och då inte vara yngst och att
inte behöva visa sig på "styva" linan.
Fick lite svårt med kamraterna som var äldre”, ”Trots den starka reaktionen efteråt uppfattar
jag att det har varit en positiv upplevelse för pat och därmed påverkat utvecklingen positivt”,
”Ännu inte haft återgivningsmöte med personalen”, ”Dock ej märkts i behandling, men barnet
har uttryckt nöjdhet med kollot”.
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Hur har de erfarenheter som kollo gett familj/föräldrar påverkat den fortsatta behandlingen
och/eller utvecklingen?
Antal svarande: 30

Om erfarenheterna påverkat: Vilken/vilka erfarenheter?

Antal svarande: 23

Kommentarer

Antal svarande: 6

”Fadern mycket positiv, det blev ett stärkande tillfälle för barn-fld i sin anknytning och en grund
för förbättrad kommunikation. Dock oklart kring kollo-personalens uppfattning/bedömning av
barnet, vilket gjorde att det inte gav så mkt kring vidare behandlingsplanering”, ”Bekräftelse i
den egna föräldrarollen och i sin syn på barnet”, ”Svårt att veta. På kort sikt har det varit en
negativ erfarenhet p.g.a den starka reaktionen efteråt. På lång sikt, kanske positivt. Vilan från
varandra och de spänningar som annars finns i vardagen var positiv för alla parter”, ”Ännu inte
fått info från kollo”, ”Fld blev bekräftad, fick tid att förstärka relationen till barnet”, ”mer
kunskap och positiv samvaro”.
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Bedömer Du/Ni att kollovistelsen medfört familjedynamiska förändringar?
Antal svarande: 30

Om kollo medfört familjedynamiska förändringar: Vilken/Vilka?

Antal svarande: 13

Kommentarer

Antal svarande: 6

”Klargörande kring barnet svårigheter”, ”Föräldern fick en större tilltro till sin egen förmåga”,
”Väldigt kompetenta fld från start, som dock ev. haft svårt att ta till sig barnets omfattning på
svårigheter”, ”Pat vägrar ha kontakt här på mottagningen därför väldigt svårt att se vilka
erfarenheter vistelsen gett henne”, ”Den kris som blev efteråt ledde till större spänningar i
familjen”, ”Det var positivt för familjen men situationen är mycket komplex och det blev en
kris i familjen efter kollo”
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Samarbete Mellan Terapikolonier Och Remittent
Hur anser du/ni att samarbetet med Terapikolonier har fungerat i det aktuella ärendet?
Antal svarande: 30

Kommentarer

Antal svarande: 5

”Har inte varit så mkt samarbete, men kontakten med inledande möte och avslutande fungerat
att boka på ett bra sätt”, ”Personalen har varit mycket engagerade och såväl haft öga för
fördjupad förståelse av problematik som behov av stöd och behandling”, ”Lätta att få tag på
per telefon. Bra att ha gemensamt möte efter kolloperioden”, ”Bra med gemensamt samtal
både innan och efter. Säkert bra både för er att få info från oss och absolut värdefullt för oss
att få info från er”.
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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 getts..
Antal svarande: 17
”Min erfarenhet från denna sommar är enbart positiva och jag kan inte komma på något utöver
det ni erbjöd. Det enda jag kan komma på är ytterligare en kollogrupp för tonåringar då jag tror
flera skulle må bra av och ha nytta av terapikollo”,
”Tjänstemannamöte kring behandlingsplanering och fokus för terapikollot, så att det blir mer
en fråga-svar kring vistelsen”,
”Kanske utvärdering/uppföljning lite närmare slutet på kollot”,
”Bättre terapisammanfattning som inte enbart beskriver vad som hänt utan hur/vad man
arbetat med och om arbetet har haft någon framgång”,
”Jag tycker det har fungerat bra”,
”Önskar ett familjekollo för hela familjen nästa år”,
”Svaren blev negativa men jag anser att kollopersonalen gjort ett bra jobb och att
rekommendera utredning gällande AST är helt rätt. Just nu är det negativt men som jag skrev
tidigare hoppas på en positiv utveckling och att utredningen blir av. Pojken älskade att vara på
kollo- i alla fall säger han det efteråt. Tack!”,
”Snabbare återrapportering”,
”Mindre administration, annars mycket bra behandling och hjälp i att se svårigheter och styrkor
hos barnet”,
”Vi är som ni säkert förstått mkt nöjda och hoppas bara att ni fortsätter ert viktiga arbete!
Tack!”,
”Vill bara tillägga att mina "vet ej" svar beror på att jag ännu inte träffat familjen efter kollo.
Tack för gott samarbete”,
”Jag tycker att kollot och dess upplägg varit väldigt bra och en fin insats för barn/föräldrar i
behov av stöd. Ansvariga kändes väldigt kompetenta. Dock tycker jag, ansvarig doktor samt
patientansvarige behandlaren att man borde ha gjort en orosanmälan utöver
överrapporteringen”,
”Fler barn skulle få åka, fler grupper, med olika längd och inriktning. Kollo är mycket bra,
miljöterapin i grupp är ett bra som tillägg till t.ex. individuella insatser. Mer sånt...”,
”Uppföljning ihop med fld”.

