E NKÄTSAMMANSTÄLLNING : R EMITTENTER
Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad period på Terapikolonier ut till
deltagare, vårdnadshavare och remitterande behandlare. Samtliga
synpunkter som framkommer i enkätsvaren utgör en viktig del i det ständigt
pågående arbetet för att säkerställa god kvalitet, hög patientsäkerhet och
utveckla verksamheten på Terapikolonierna.

Sammanfattning
Av de 51 enkäter som skickades ut till remitterande behandlare inkom 12
besvarade (24 %). Det är inte helt klart varför svarsfrekvensen är betydligt
lägre än föregående år, men det kan handla om att remittenter varit
frånvarande pga sjukdom eller att de slutat på arbetsplatsen. En klar
majoritet av respondenterna uppger att samarbetet med Terapikolonier
fungerat mycket bra, medan några anser att det fungerat bra. Nästan
uteslutande svarar remittenterna att kollovistelsen inverkat positivt på den
fortsatta behandlingen. Många uppger att observationer och information
från kollovistelsen påverkat behandlingen på så vis att behandlaren fått ta
del av erfarenheter av hur barnet fungerat i olika situationer samt att nya
tillgångar och förmågor upptäcktes. Att barnet fick möjlighet att träna på
kamratrelationer och ökat självförtroende är de två vanligaste svaren på
frågan om hur barnet påverkats av kollovistelsen. När det gäller
vårdnadshavares påverkan av kollovistelsen svarar många att
vårdnadshavarna fick ta del av andra vuxnas erfarenheter av deras barn
samt att vårdnadshavarna fick se att deras barn hade förmåga att fungera i
ett annat socialt sammanhang. Flera remittenter väljer slutligen att lyfta
fram att de är nöjda med hur verksamheten kompletterar och förstärker
deras arbete.
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Inledning
Terapikolonier erbjuder kolloplatser med miljöterapeutisk behandling för barn som har en
pågående behandlingskontakt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Tre av perioderna är för
föräldrar tillsammans med sitt barn, två för barn och två för ungdomar. Periodernas längd
varierar från 7 dygn upp till 18 dygn.
2017 inkom 101 ansökningar till Terapikolonier varav 67 gällde biologiskt födda pojkar, 31
gällde biologiskt födda flickor och resterande 3 gällde barn med annan könstillhörighet. 55
barn och ungdomar, varav 13 återvändare, erbjöds plats på Terapikolonier (ett överintag).
Åtta deltagare lämnade återbud, tre så sent att det inte gick att erbjuda platserna åt någon
annan. Totalt kom 51 barn och ungdomar ut på någon av Terapikoloniers perioder vilket
motsvarar 610 vårddygn (medföljande föräldrar ej inräknat). 3 av barnen/ungdomarna
avbröt vistelsen i förtid, bland annat pga sjukdom. Åldersspannet 2017 var 6-17 år.
Diagnoser inom ADHD spektrat dominerade bland ansökningarna (64%) följt av
autismspektrum störning och olika former av ångestsyndrom (38% vardera). Även
depression/nedstämdhet samt trotssyndrom/uppförandestörning var vanligt
förekommande, med 24% resp. 21%. Ett viktigt tillägg för att förstå komplexiteten i den
grupp patienter vi möter är att 8 av 10 har mellan två och fem diagnoser där ADHD i
kombination med Autism var vanligast. 9 av 10 har också flera svåra och potentiellt
traumatiserande livshändelser bakom sig såsom utsatthet och svårigheter i relationer till
kamrater eller inom familjen, att ha helt eller delvis varit skild från en förälder, psykisk eller
fysisk sjukdom hos förälder, våld, missbruk eller övergrepp.
Vanligaste behandlingen inom barn- och ungdomspsykiatrin var medicinering, främst med
centralstimulantia (46%) men även annan medicinering var vanligt (22%). Råd/stöd till
barn/tonåring eller föräldrar hörde också till de mest förekommande behandlingsformerna
med 18% resp. 37%. Kontakten med barn- och ungdomspsykiatrin var olika regelbunden där
majoriteten (50%) träffade någon på mottagningen varannan till varje vecka. När det gäller
övriga barn och unga var kontakten månatlig (21%), glesare än en gång i månaden (26%)
eller så var det oklart hur kontakten såg ut (3%).

Metod
Remittenternas enkät bestod av fem frågor som tog upp om och på vilket sätt kollovistelsen
påverkat behandlingen och hur samarbetet med Terapikolonier fungerat. En av dessa frågor
följdes av en fördjupningsfråga, där behandlaren gavs möjlighet att ange ett eller flera
alternativ som utvecklar indikerad respons. Till varje fråga gavs dessutom möjlighet att
komma med synpunkter i fritext. Enkäten avslutades med en öppen fråga där behandlaren
gavs möjlighet att komma med förslag på förbättringar av Terapikoloniers verksamheter.

Redovisning av svar
1. Hur har samarbetet med Terapikolonier fungerat?
Antal svarande: 12

2a. Hur har kollovistelsen inverkat på den fortsatta behandlingen?
Antal svarande: 12

b. Om kollo inverkat på behandlingen: På vilket/vilka sätt?
Antal svarande: 11

Synpunkter:
- Vi är i avslut i behandlingen, annars tror jag att det varit en positiv påverkan.
- En mycket positiv upplevelse för X som gav hopp om att hon skulle kunna må bra, ha goda
relationer.

3. Hur har observationer och information från kollovistelsen påverkat behandlingen?
Antal svarande: 12

Annat:
- svårbedömt då vi inte haft fortsatt behandling pga behandlingsskola

4. Hur har barnet påverkats av kollovistelsen?
Antal svarande: 12

Synpunkter:
- Detta är vad jag tror men vet inte helt säkert
- Fick prova separation och återförening med pappa och bror

5. Hur har vårdnadshavare/familj påverkats av kollovistelsen?
Antal svarande: 12

Synpunkter:
- Tror jag
6. Hur kan vi ännu bättre komplettera ert behandlingsarbete?
- Tror att det kan vara bra att ännu mer förklara för föräldrar hur det miljöterapeutiska
fungerar. Lite svårt annars att förstå vad i det terapeutiska finns, när det "händer hela tiden".
- Verksamheten fungerar mycket bra som komplement och förstärkning till BUP öppenvård!
- Fungerar tillfredställande.
- har alltid varit nöjd med det som Terapikollo har inneburit, alltid gett större förståelse för
patientens svårigheter/styrkor och behov vilket är ovärderligt i fortsatt arbete. Patienterna
har alltid fått bättre självförtroende och vidgat sina vyer.

