
 

  

Klagomål gällande 

barn- och ungdomspsykiatrin 
En analys av klagomål till patientnämnderna i 

Västra Götalandsregionen 2021 



Den psykiatriska specialistvården för barn- och 

ungdomar utmärkte sig som ett område med särskilt 

allvarliga klagomål 

2020 gjorde patientnämnderna i Sverige och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en 

gemensam analys av klagomål på hälso- och sjukvården för barn1. Den psykiatriska 

specialistvården för barn- och ungdomar utmärkte sig som ett område med särskilt allvarliga 

klagomål. Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen (VGR) har därför sett närmare på 

klagomål gällande barn- och ungdomspsykiatrin under 2021. 

 

Patientnämnderna analyserar och synliggör klagomål i vården 

Patientnämnderna bedriver lagreglerad verksamhet med uppdrag att ta emot klagomål och 

synpunkter från patienter och närstående avseende all offentligt finansierad hälso-, sjuk- och 

tandvård, kommunal hälso- och sjukvård samt skolhälsovård2. 

Utifrån synpunkter och klagomål ska patientnämnderna bidra till kvalitetsutveckling och till 

att verksamheterna inom vården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. 

Patientnämnderna analyserar och synliggör klagomål i vården. Patientnämndernas rapporter 

är tillgängliga på www.vgregion.se/patientnamnden. 

 

88 ärenden gällande barn med psykisk ohälsa 

Antalet klagomål till patientnämnderna 2021 gällande barn var 374. Samtliga klagomål 

genomlästes och 88 ärenden gällande barn med psykisk ohälsa valdes ut och ligger till grund 

för denna analys. 

I det följande framhålls patientnämndernas samlade iakttagelser. Därefter redogörs för de 

inkomna ärendena utifrån olika problemområden varvat med ärendebeskrivningar. 

  

                                                      

1 Inspektionen för vård och omsorg (2021), Bättre förutsättningar behövs för att barnens röster ska göras hörda i 
hälso- och sjukvården. En analys av klagomål på hälso- och sjukvården för barn. 

2 Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 

http://www.vgregion.se/patientnamnden
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/iakttagelser-i-korthet/2021/battre-forutsattningar-behovs-for-att-barnens-roster-ska-goras-horda-i-halso-och-sjukvarden-ivo
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/iakttagelser-i-korthet/2021/battre-forutsattningar-behovs-for-att-barnens-roster-ska-goras-horda-i-halso-och-sjukvarden-ivo
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017372-om-stod-vid-klagomal-mot-halso-_sfs-2017-372


Patientnämndernas iakttagelser 

Iakttagelserna utifrån de inkomna klagomålen avser brister i tillgänglighet och 

konsekvenserna av detta. I klagomål till patientnämnderna framgår att det är långa 

väntetider till nybesök, utredning och till att få påbörja behandling efter bedömning. 

Patientnämnderna ser också att det finns skillnader inom Västra Götaland mellan 

mottagningar och vilka väntetider de har.  

Anmälarna som oftast är patienternas vårdnadshavare beskriver att barnens och hela 

familjers liv påverkas för att behandling inte påbörjas på grund av långa väntetider innan 

nybesök eller för att utredning saknas innan behandling kan påbörjas. Det är främst långa 

väntetider till att få en neuropsykiatrisk utredning. Vårdgivaren, VGR använder sig av privata 

vårdgivare med avtal som utför en viss del av utredningar men även denna möjlighet har 

begränsningar och kan inte tillgodose behovet i tillräckligt hög grad. 

Flera föräldrar beskriver att barnen lider av att inte få hjälp och som en konsekvens blir en 

del av barnen hemmasittare.  

 

Personalbrist och stort inflöde av remisser leder till långa väntetider 

I vårdgivarens svar på klagomålen till patientnämnderna framgår att de långa väntetiderna 

främst beror personalbrist. Det saknas psykologer och psykiatriker samtidigt som 

mottagningarna har ett stort inflöde av remisser. 

Att det sammanlagt blir en utdragen väntan för vissa patienter beror på att det är väntetid 

till nybesök och att barnet därefter kan behöva en utredning innan behandlingsinsatser som 

läkemedelsbehandling kan påbörjas. Vårdnadshavarna upplever att barnet saknar tillräckliga 

insatser från andra instanser som skola eller socialtjänst i väntan på att barnet ska påbörja 

behandling och eventuell medicinering inom specialistvården.  

 

Barnens föräldrar upplever en stor press 

Ofta är flera olika aktörer inblandande i barnets vård och behandling vilket ställer krav på 

samverkan och samordning av hela det professionella och privata nätverket. Föräldrarna 

anser att det ligger för mycket ansvar på dem att koordinera och samordna insatserna för 

barnet. Flera av föräldrarna anser att deras egna mående påverkas negativt av barnets 

situation.  

 

Patientnämnderna ser att vårdgarantin inte uppfylls 

Tillgänglighet till vård och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin är central då det 

berör flera parametrar som barnperspektivet, patientsäkerhet och uppfyllelse av 

vårdgarantin. Patientnämnderna ser utifrån klagomålen att vårdgivaren inte uppfyller 

vårdgarantin för flertalet patienter gällande nybesök och behandling. 



Problemområden 
 

Vård och behandling 

Anmälarna har synpunkter på innehållet i patienternas behandling, att patienterna inte får 

tillräckliga insatser, att vårdnadshavarna inte får ett tillräckligt stöd i behandlingen av deras 

barn och att de inte får ett tillräckligt stöd i koordinationen av behandlingen med andra 

inblandade. Anmälarna upplever även att det är en lång väntetid på utlovad behandling och 

att det i vissa fall inte finns en dokumenterad vårdplan efter möte där patientens vård och 

behandling har planerats. Anmälare anser att de inte får tillräcklig information kring 

pågående behandling och att det finns en dålig tillgänglighet när närstående vill få 

information om vård och behandling vid kontakt med vårdgivaren. Brister i samordning leder 

till brister i patientens vård och behandling. 

Anmälaren är vårdnadshavare till ett barn som är patient inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. Vårdnadshavaren lämnar klagomål på väntetider för 

medicinsk bedömning efter att patienten genomgått neuropsykiatrisk 

utredning och erhållit diagnosen ADD. Vårdnadshavaren lämnar även 

klagomål på bristande information avseende väntetider och uppger att hon 

inte får några besked om när patienten eventuellt kommer att kunna kallas 

för besök.  

Vårdnadshavaren uppger att patienten utreddes hos en annan vårdgivare 

på grund av långa väntetider på mottagningen. Enligt vårdnadshavaren 

har patienten stora svårigheter att klara av sin skolgång till följd av 

diagnosen och är i behov av läkemedelsbehandling för att klara av att 

studera. Vårdnadshavaren uppger att patienten fick sin diagnos för flera 

månader sedan men att de ännu inte har fått information om när 

patienten kommer att erhålla den medicinska bedömningen hos läkare. 

Medicinering och läkemedel  

Gällande klagomål relaterade till medicinering och läkemedel så beskrivs i ärenden problem 

med att få förnyelse av recept och oklarheter vem som har vårdansvaret för patienters 

medicinering. Vårdnadshavare beskriver att patienter har fått biverkningar av sina mediciner 

och att man upplever att man saknar tillräcklig information om förskrivna mediciner, om 

biverkningar och att det saknas en uppföljning av medicineringen. 



Anmälaren är vårdnadshavare till barnet som får behandling för diagnosen 

ADHD på mottagningen. Vårdnadshavare riktar klagomål på att diagnosen 

ADHD sattes efter besök hos sjuksköterska och att läkemedelsbehandling 

ordinerades utan att utredning för diagnosen genomförts. Vårdnadshavare 

riktar klagomål på patientsäkerhetsbrister avseende att behandlingsplan 

saknats och att 20 olika läkare varit inkopplade i barnets behandling, 

främst stafettläkare vilket lett till bristfällig uppföljning av 

läkemedelseffekt, biverkningar och att genomgång av tidigare journaler 

inte verkar ha genomförts. Barnet har i vissa fall ordinerats samma 

läkemedel som tidigare inte fungerat. 

Vårdnadshavare menar att sjuksköterskor behövt konsultera läkare som 

aldrig träffat barnet för förskrivning av läkemedel och för beslut om 

barnets behandling. Insättning av neuroleptika föregicks inte av tydlig 

information om metabola biverkningar och uppföljning uteblev. Barnet har 

under de åren hen fått läkemedelsbehandling drabbats av flertalet 

biverkningar som gett påtagliga fysiska och psykiska symtom. Barnet 

väntar på ett uppföljande besök till läkare, men på grund av brist på läkare, 

får detta vänta till en fast läkarkontakt kan erbjudas. 

Kommunikation 

Klagomål gällande kommunikation visar att anmälarna upplevde brister i information, 

bemötande och delaktighet. Närstående till patienter ansåg att man inte fått tillräcklig 

information avseende barnens hälsotillstånd eller behandling och att informationen inte 

varit tillräcklig eller anpassats tillräckligt utifrån familjernas situation. Flera ärenden berör 

patienters medicinering. Vårdnadshavaren som hjälper patienten med medicineringen 

upplever att de saknar tillräcklig information om förskrivna mediciner, biverkningar och att 

det saknas en uppföljning av medicineringen.  

Närstående till minderårig patient klagar på brister i kommunikation om 

barnets behandling. Patienten behandlas för sina två diagnoser med 

läkemedel. Behov av anpassning av medicineringen konstaterades i olika 

behandlingsfaser de senaste 2,5 åren. Närstående upplever att 

återkoppling enligt överenskommelse inte sker och att det är svårt att 

komma i kontakt med enheten. Närstående väntar på en återkoppling om 

planerad omställning av medicineringen. Att inte få den återkopplingen gör 

att närstående känner sig tvingad att ringa själv till verksamheten för att få 

svar. Att inte lyckas med det gör att närstående känner sig förtvivlad. 

Patientens mående påverkar skolgången och familjelivet på ett negativt 

sätt. Patientens skolgång gestaltar sig svårt trots extra insatser från skolan.  



Tillgänglighet 

Klagomålen visar att patienter får vänta på nybesök, utredning och behandling. Vårdgivaren 

uppfyller inte vårdgarantin för flertalet patienter. Det är främst långa väntetider till att få en 

neuropsykiatrisk utredning. Vårdgivaren anger brist på personal och ett stort inflöde av 

remisser som de främsta anledningarna till de långa väntetiderna. Även covid-19 har 

uppgetts som anledning till lång väntetid. De långa väntetiderna har stor påverkan på 

patienter och närståendes livssituation. Hela familjen drabbas för att patienten inte får vård. 

De närstående uppger också att de inte får tillräcklig information om vårdgarantin och vilken 

hjälp patienterna har rätt till vid annan vårdgivare. Man efterfrågar också ungefärliga datum 

när utredning och behandling kan påbörjas och när vårdgivaren inte kan ge den 

informationen så skapar det en frustration och ovisshet hos de närstående och patienterna.  

Anmälaren är närstående till en minderårig patient vid barn- och 

ungdomspsykiatrisk mottagning. Patienten bedömdes att vara i behov av 

behandling för en problematik med självskadebeteende. Anmälaren vill 

framföra klagomål på att behandlingen flera månader senare inte har 

påbörjats. Mottagningen kan inte lämna ett besked om att när 

behandlingen kan påbörjas eller ge en ungefärlig väntetid. Anmälaren har 

fått besked om att patienter med högre prioritering går före i kön och att 

mottagningen har personalbrist och ett stort inflöde av remisser. 

Anmälaren beskriver att dotterns situation påverkar hela familjen och att 

dottern nu är hemmasittare utan några insatser från sjukvård eller 

socialtjänst.  

Vårdansvar och organisation 

Klagomålen avser upplevda brister i vårdansvaret och informationsöverföringen mellan 

inblandade enheter i patienternas behandling. Anmälarna anser att det finns en otillräcklig 

samordning mellan exempelvis skolans insatser och vårdgivarens. Brister i samordning leder 

till brister i patientens vård och behandling. 


