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År 2007 grundade jag och mina kolleger PRIMA. Vår vision var att förändra  
psykiatrin för både barn och vuxna och tio år senare vågar jag säga att vi har  
lyckats. Vi skapade den psykiatri som vi önskade, med patienten i centrum.

Inom PRIMA arbetar alla chefer kliniskt. 
Jag tror att det är en av anledningarna till 
PRIMAs framgång. Det är en stor utmaning 
att vara både vd och en del av den dagliga 
verksamheten som barnpsykiatriker på en 
av våra mottagningar. Men det är nödvändigt 
och oerhört lärorikt. Och jag får uppleva hur 
vi gör skillnad för våra patienter, hur lätt de 
får komma till psykiatrin när de behöver den 
och hur de möts med kunskap och respekt. 

Att PRIMAs chefer möter patienter och 
själva erfar vad som behövs för att en 
psykiatrisk verksamhet ska fungera väl är 
en av våra pusselbitar för att få hela bilden 
av PRIMAs framgång. En annan är våra 
engagerade och professionella medarbetare 
som trots stora utmaningar alltid sätter 
patienten i främsta rummet.

Det är också berikande för hela verk-
samheten att PRIMAs forskare kan ge 
oss ny information och finna de bästa 
behandlingsmetoderna. Vi utmanas alltid och 
stagnerar aldrig. När jag träffar brukarråd 
och föreningar för anhöriga hör jag om den 
positiva förändringen som PRIMA varit en 
del av och det ger mig glädje och en insikt 
om att vi har lyckats.

Men vi får inte luta oss tillbaka och stanna 
vid att vara nöjda. Det är fortfarande en 
vision att utveckla vårt arbete med att bygga 
den bästa psykiatrin. Våra patienters ord 
väger tungt och vår strävan att förändra och 
förbättra fortsätter. Att stagnera gynnar inte 
patienterna. Ny forskning får oss att utvecklas, 
läs på sidan 12 om Martina Barnevik Olssons 
avhandling om små barn med autism.

PRIMA har både inom barn- och vuxen-
psykiatrin satsat på tidig upptäckt av psykisk 
sjukdom. Det innebär ibland arbete med 
riktigt små barn och deras föräldrar. Att 
kunskap kan försätta berg vet vi, och det  
är något som mamma Kajsa beskriver på 
sidan 10. 

På sidan 8 berättar specialpedagog Marie 
Händig om en gruppverksamhet hon bedriver 
vid PRIMA Handen, Mini-Pia. En verksamhet 
som gör skillnad för föräldrar till vilda barn. 

Ett prioriterat arbete är även att fånga upp 
blivande eller nyblivna föräldrar med egen 
psykisk sjukdom. Läs mer om det på sidan 6 
där Pia Lindwall-Johansson berättar om detta 
viktiga arbete som förändrar livet både för 
modern och det lilla barnet.

Det är en ynnest att få leda PRIMA och 
det är med nyfikenhet och spänning jag ser 
fram emot ännu ett PRIMA år.

Tio år av utveckling

Anna Wiklund, vd

Ny forskning 
får oss att 
utvecklas,  
läs på  
sidan 12  
om Martina 
Barnevik 
Olssons 
avhandling 
om små barn 
med autism.
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– Hur skulle det gå? Hur skulle hon klara 
att vara ensam och ansvarig för barnet? Det 
visade sig att åren med behandling hade 
gett resultat. Hon hade vuxit, vågade sätta 
gränser, var inte rädd att göra fel och klarade 
till slut av att vara ensam med barnet, mycket 
tack vare hennes stödjande man som hela 
tiden fanns i närheten, berättar Pia.

– Nu är hon gravid med andra barnet 
och jag ser en ny kvinna framför mig, ler 
Pia. Hon är trygg i sin mammaroll, duger i 
sina egna ögon och full av självtillit. Det är 
fantastiskt.

På Pias bord står en blomma. Den är från 
en annan patient som nu klarar sig på egen 
hand. Det kan vara svårt att göra avslut men 
Pia kallar det välkommen-åter-besök, det där 
sista mötet. Och det är viktigt att signalera 
till patienten att nu kan du själv. 

– Vi är ingen garanti mot livets utmaningar. 
Men du kommer att fixa det här.

Man talar om depressionen och låter den 
som är sjuk berätta. Mamma eller pappa kan 
få bekräfta för sitt barn att det är okej att 
komma hem med vänner trots att jag ligger i 
sängen eller att barnet alltid får ställa frågor 
när det upplever oro eller rädsla, oavsett hur 
jag mår. Målet med den så kallade interven-
tionen är att uppmärksamma barnets behov 
samt att stärka föräldrarollen.

FRÅN SKÖR TILL STÄRKT
Pia berättar om en patient som hon har följt 
till och från under många år. Hon kom till 
psykiatrin som ung flicka efter en psykos 
och hade bland annat svårt att vara ensam, 
hon fick träna ensamhet och fem minuters 
egen tid var en seger. Flickan hade en 
psykiskt sjuk mamma och hade aldrig lärt 
sig att separera. När hon praktiserade på en 
arbetsplats blev hon kär och så småningom 
blev de ett par och gravida. 

Till PRIMA Vuxenpsykiatri Åkersberga kommer bland annat sköra mammor. Att vara 
mamma och sjuk väcker många frågor och mycket ångest. Hur ska jag klara av att 
ta hand om ett barn när jag själv inte fungerar? Enhetschef Pia Lindwall-Johansson 
berättar om mottagningen och hur de arbetar.

Pia Lindwall-Johansson är bestämd.
– Ta bort nätet! Titta inte på alla perfekta 

bilder på bloggar, Instagram och Facebook. 
Det är det första råd jag ger, säger Pia. Bil-
derna ljuger, där bakom är det ofta ett kaos 
som vi inte får se.

När man som gravid eller nybliven 
mamma är psykiskt sjuk är det lätt att tro att 
andra är felfria. Vi bombarderas av tjusiga 
familjebilder där alla ler och allt flyter på. 
Men så ser inga familjer ut. En första insikt 
är att inse att vi inte är perfekta och behöver 
inte heller vara det.

På PRIMA Vuxenpsykiatri Åkersberga tar 
man bland annat emot mammor med depres-
sion och ångest.

Åkersberga ligger i Österåker som är en 
skärgårdskommun med över 40 000 invånare. 
Här finns ett samverkansteam som fångar upp 
mammor i behov av hjälp. Teamet består av 
representanter från bland annat BVC, BUP, 
beroendemottagning och habiliteringen. 
PRIMA har ett gott och långt samarbete med 
de olika enheterna vilket ger en god förutsätt-
ning för patienterna. Ju tidigare man som sjuk 
får behandling, desto lättare att komma igång.

PRIMA erbjuder utredning, diagnostise-
ring och psykiatrisk behandling. Alla patien-

ter får enligt PRIMAs modell träffa en läkare 
vid första besöket. Då görs en bedömning 
och därefter rekommenderas olika behand-
lingsinsatser såsom samtal, psykoterapi och/
eller medicinering.

– Här finns förutom läkare även psykolo-
ger, sjuksköterskor, legitimerade terapeuter, 
kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vi 
har också nära samarbete med vårt psykos-
team, berättar Pia.

FRUSTRATION KAN GÖRA UNDERVERK
De mammor som kommer till mottagningen 
har alla gått igenom olika svårigheter. Någon 
har haft det komplicerat med sin egen 
mamma och har svårt att landa i sin gravi-
ditet. En annan kanske har förlorat ett barn 
tidigare eller kämpar med att bli gravid. 
Många frågar sig själva hur de ska orka vara 
en bra mamma.

– Alla har rätt att söka sig hit och till en 
bedömning, bekräftar Pia. Men kriser är inte 
psykiatri, de ingår i livet. De som vi träffar 
här har en diagnos.

När en gravid eller nybliven mamma 
kommer till PRIMA handlar det först om 
att stötta, att fråga, att ta bort skulden och 
skammen. 

– Det finns inget man inte kan prata om 
här. Man får säga att man inte älskar sitt barn 
eller att man inte orkar leva. Vår uppgift är att 
normalisera och bekräfta att dina tankar inte 
är farliga. Det finns inga perfekta mödrar och 
du är tillräckligt bra, säger Pia. 

Pia talar om den stora frustrationskraften 
som är en tillgång i behandlingen. Den är 
bra att ha och kan göra underverk. Att inte 
ge upp för den lätta vägen utan pröva igen.

– När en patient blir frustrerad över att 
hon inte klarar av livet brukar jag ge bilden 
av ett litet barn som försöker lära sig att gå. 
Det går inte i ett nafs att resa sig och prome-
nera iväg, utan barnet försöker igen och igen, 
ramlar och reser sig om och om igen. Så är 
det med en behandling. Och till sist går det.

Ibland träffar PRIMA hela familjen och 
samtalar med varje barn för sig och alla till- 
sammans, enligt Beardslee-metoden.  

Hjälp för sköra mammor

På Pias  
bord står  
en blomma.  
Den är från 
en annan  
patient som 
nu klarar  
sig på egen 
hand.

Ta bort nätet! 
Titta inte på 
alla perfekta 
bilder på 
bloggar,  
Instagram 
och Face-
book. Det  
är det första  
råd jag ger.

Enhetschef Pia Lindwall-Johansson.
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Det är någonting med ditt barn. Men du vet inte vad och du vet inte hur du ska 
hantera det. Det skapar en ensamhet som är tung att bära. Då kan det vara skönt att 
träffa andra i samma situation. Därför bildade PRIMA Handen gruppen Mini-Pia 
där föräldrar till annorlunda barn kan mötas.

Som förälder upplever du oftast tidigt att det 
är någonting med ditt barn. Vissa situationer 
fungerar inte alls i ert liv tillsammans. Många 
gånger är omgivningen till en början oförstå-
ende. Någon kanske till och med antyder att 
ni inte uppfostrat ert barn som man bör.

När man misstänker att barnet har en så 
kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
såsom ADHD, Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder, brukar man inte vilja utreda barnet 
förrän under året barnet fyller sex år, innan 
skolstart. 

En del vilda barn växer ifrån sin hyper-
aktivitet. Barn med misstänkt autism önskar 
man dock fånga upp så tidigt som möjligt.

För ett år sedan startade PRIMA Handen 
gruppen Mini-Pia för föräldrar som har små 
barn med misstänkt ADHD. Marie Händig, 
pedagog och kognitiv beteendeterapeut, 
leder gruppen.

– Det är tungt när vi bär problemen själva, 
säger Marie. När föräldrarna träffas här 
och berättar för varandra om sina problem 
skapas det en otrolig kraft.

TALA OM TEMA
Mini-Pia träffas en gång i månaden. Marie 
börjar med en föreläsning för de föräldrar 
som är nya, hon berättar om och beskriver 
ADHD. Därefter samlas hela gruppen. Det  
är som en lång fikastund med olika teman 
varje gång.

– Vi talar om sömn, mat, konflikter, trots 
och syskon. Jag leder gruppen och ger 
information kring ämnet vi har valt men 
oftast talar föräldrarna fritt och ger varandra 
ett fantastiskt stöd, berättar Marie. 

Hos Mini-Pia kan man ta till sig och också 
ge kunskap och konkreta råd. Någon har 
problem med svärmor och de andra berättar 
hur de brukar förklara för släkten. En annan 
får tips hur en iPad eller andra tekniska hjälp-
medel kan lugna barnet vid bilkörningen. 
Och efter semestrarna brukar det vara riktigt 
jobbigt. Då är det skönt att träffa dem som 
varit i samma situation och till och med har 
lösningar hur man kan göra för att undvika 
kaoset. Gruppens gemensamma erfarenhet 
är rik.

– Det gäller att välja sina krig och att för-
söka hitta nycklarna till framgång med de 
här barnen. Ett tips kan vara att inte uttrycka 
orden nej eller inte. Säg vad barnet ska göra 
i stället, som ”sitt ner i soffan”.

Marie berättar om lekar som gör vardagen 
roligare och enklare. Ibland fungerar en 
konkret utmaning bra. Det finns kognitiva 
hjälpmedel som är som ett timglas, då kan fa-
miljen tävla mot timglaset och se hur mycket 
man hinner städa undan innan tiden är ute.

– Vi har också symboliska korgar där vi 
lägger problemen, A funkar bra, B kanske 
funkar, C struntar vi i. Här kan vi ge varan-
dra rådet att lägga den där konflikten i korg 
C – släpp den, säger Marie.

Marie betonar att när barnet väl har fått 
en diagnos kan man tänka att alla barn 
utvecklas i olika takt. Ett trösterikt förhåll-
ningssätt är att barnet ännu inte har lärt sig,  
i stället för att han eller hon inte kan …

– Mognaden tar längre tid med en diagnos 
men ge inte upp, ni har tid på er. Det är 
viktigare hur barnet mår än vad det kan!

Mini-Pia ger kraft  

Det är tungt 
när vi bär 
problemen 
själva. När 
föräldrarna 
träffas här 
och berättar 
för varandra 
om sina 
problem  
skapas det 
en otrolig 
kraft.

Marie Händig, pedagog och kognitiv beteende-
terapeut. 
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Många gånger är föräldrarna själva slutkörda 
och har egna svårigheter. Det är tufft för en 
familj att ha ett annorlunda barn. Marie följer 
ibland familjer under en längre tid och ger 
också utbildningar.

– Det ger en tillfredsställelse när en för-
älder släpper in oss, tar emot och familjen 
sakta men säkert hamnar på fötter igen, säger 
Marie. Vi har ibland riktigt svåra uppdrag 
som går bra. 

ATT LÄGGA ETT TUSENBITARSPUSSEL
Det kom en mamma till PRIMA som var för-
tvivlad. Någonting stämde inte med hennes 
barn. Men ingen förstod henne, släkten tyckte 
att föräldrarna gjorde fel men när lillebror 
föddes märktes skillnaden tydligt. PRIMA 

fick under lång tid lägga ett pussel av många 
olika bitar, föräldrarnas berättelser, barnets 
beteende vid möten och situationen på dagis 
då de besökte vardagen. På många vis gick 
allt bra men ibland fungerade ingenting och 
livet slog bakut för pojken. 

Till slut insåg de att pojken hade autism 
och alla bitar föll på plats. Det är viktigt att 
få rätt diagnos, först då kan man få rätt hjälp.

Hos Mini-Pia dömer ingen, där berättar 
föräldrarna öppet och naket för varandra om 
hur sommaren fortlöpte, vardagen går eller 
om oron inför framtiden.

– Det är skönt när andra har det lika, eller 
till och med värre, säger Marie. Det är så 
mycket fasad i vårt samhälle, här inne kan 
man slippa den. 

Det är skönt 
när andra 
har det lika, 
eller till och 
med värre. 
Det är så 
mycket  
fasad i vårt 
samhälle,  
här inne  
kan man 
slippa den. 
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samtidigt utan en i taget tar ansvaret.
– Idag vill våra anhöriga lära sig mer, de 

önskar förstå så att Ludvig kan bli sitt bästa 
jag. När han sover själv hos mormor fungerar 
det fint, och vi andra får en kväll där alla får 
tala till punkt och vila samtidigt som Ludvig 
har det bra, berättar Kajsa.

– Jag vågar släppa mer nu när våra an-
höriga lär sig om Ludvig.

Bästa sättet att umgås med vänner med 

Ludvig har alltid varit speciell. Han var liksom hungrigare på livet än sin tvillingbror. 
Mamma Kajsa berättar om vägen från känslan av att något var annorlunda till  
mötet med PRIMA, andra föräldrar och diagnos.

Med andra förutsättningar

Ludvig hade redan från första stund ett annat 
tempo i kroppen. Han var rastlös, hade inte 
tid att ligga på rygg och titta och ville snabbt 
utvecklas fysiskt. Kajsa tänkte att det kanske 
var något som inte stämde med hans lite 
långsammare tvillingbror.

– Men med tiden blev Ludvig än mer 
speciell. Allt skulle gå fort, han var bufflig, 
knuffades och skulle ha som han ville på ett 
annat sätt än våra andra barn, berättar Kajsa.

Det var alltid struligt vid hämtningen 
på dagis och personalen började hinta att 
Ludvig var ett barn med problematik. 

Omgivningen och anhöriga uttryckte oro 
över att Kajsa och hennes man inte uppfost-
rade sitt barn och varför sätter man tre barn 
till världen när man inte kan hålla reda på 
dem. På lekplatser blev allt fel, det går fort 
och blir tokigt med Ludvig, han ville fram 
och när virvelvinden drog igång kom andra 
barn i kläm. När man blir ifrågasatt av andra 
blir man oerhört ledsen.

RUTINER OCH STRATEGIER
Det blev mer och mer slitigt för familjen och 
Kajsa gick ner i tid på sitt arbete. På Barna-
vårdscentralen fick de en remiss till PRIMA 
Handen och kom då i kontakt med läkare 
och terapeut.

– De är så otroligt mänskliga och kunniga 
på PRIMA, säger Kajsa. De är raka, tydliga 
och talar så vi förstår. Jag ställer alla frågor 
jag har tills jag inte har några kvar och får 
alltid bra svar.

Kajsa och hennes man törstade efter kun-
skap och förståelse och efterfrågade möten 
med andra föräldrar. De var med från början 
i föräldragruppen Mini-Pia som träffas för att 
samtala kring livet med sina vilda små barn 
som ännu inte fått en diagnos.

– Gruppen tröstar. Vare sig vi har det bättre, 
värre eller lika, är det skönt att höra andra 
berätta, säger Kajsa. Där vågar vi prata om allt.

När Mini-Pia träffas börjar de med att 
berätta vilka de är och vilka barn man har. 
Pedagogen och terapeuten Marie Händig 
som leder gruppen talar om temat för dagen 
och öppnar upp för samtalet.

– Vi svävar ut mycket, Marie tillåter oss 

till det inom ramarna för ämnet, berättar 
Kajsa. Vi förstår varandra väl när vi talar om 
vilken mardröm det är att till exempel gå och 
handla med barnet och hur man gör med 
syskon. Ibland behöver man höra från någon 
annan för att förstå.

Att leva med Ludvig är att ständigt ha 
strategier, rutiner, parera och ligga steget 
före. När man går bort måste man ha med sig 
extra kläder då olyckan ofta är framme, mat 
i fickan då han plötsligt behöver något i sig, 
en uppmärksam blick för hur han reagerar på 
andra barn och sin omgivning. För att skydda 
Ludvig och för att skydda andra. Han är en 
levnadsglad och positiv kille, inte ouppfostrad 
och dum. Men ibland blir det tokigt.

– Det svåra är inte alltid Ludvig, det svåra 
kan vara omgivningen. Det finns så mycket 
okunskap där ute. Men jag är van att tänka 
i flera led och inte hamna i en paniksitua-
tion. Det är dock inte alltid all planering 
räcker och man kan bli tvungen att lämna 
situationen.

– Ibland när vi går på kalas charmar 
Ludvig alla och de skrattar åt hans bus och 
upptåg. Då går han i spinn och till slut är det 
omöjligt att stoppa honom. 

– En gång på ett studentfirande tog han 
av sig skjortan och slog strax därefter han-
den i tårtan. När det sedan var dags att sitta 
still vid bordet var det hopplöst att lugna ner 
honom. Ibland har vi gått hem och sagt till 
varandra, hur trodde vi att det här skulle gå, 
berättar Kajsa.

ATT LÄRA SIG LEVA MED EN DIAGNOS
Ludvig fyller i höst sex år och har fått diag-
nosen ADHD, Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder.

– Nu öppnar sig en helt ny värld, betonar 
Kajsa. Vi får utbildning, lär oss mer, kan hitta 
fördelarna och så smått börja tänka positivt.

Att ha ett barn med andra förutsättningar 
innebär att vara ärlig mot Ludvig och om-
givningen men också att välja sina strider. 
Ludvig får idag medicin, han säger själv att 
han vill bli mer som sin tvillingbror och inte 
vara så arg. Familjen har en regel att alla 
vuxna i rummet inte kan tjata på honom 

Det svåra  
är inte alltid 
Ludvig, det 
svåra kan 
vara omgiv-
ningen.  
Det finns  
så mycket 
okunskap  
där ute. 

Han var  
rastlös,  
hade inte  
tid att ligga  
på rygg och 
titta och  
ville snabbt  
utvecklas  
fysiskt.

barn är att vara aktiv tillsammans, gå i skogen, 
grilla korv och springa benen av sig. Då får 
Ludvig ur sig sin energi.

Man är inte en diagnos men man måste 
lära sig att leva med den. Och nu kommer en 
fas där familjen och deras omgivning får en 
grundutbildning. Det kan vara både ledsamt 
och positivt att få en diagnos men när den 
väl finns kan man få hjälp.

– All den kunskap PRIMA har vill jag ha!

Ludvigs mamma Kajsa. 



Årsredovisning 2015  PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB  Orgnr 556740–8918    13

Det är  
olyckligt att 
när kraven 
ökar i skolan 
är stödet  
mindre, och 
barnen får 
det betydligt 
svårare.
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Barn som vid 2–4,5 års ålder fått en autismspektrumdiagnos fick tidigt stöd och  
behandling under två års tid. Men efter åtta år, i skolåldern, var stödet otillräckligt  
eller obefintligt. Det visar barnpsykiater Martina Barnevik Olsson i sin avhandling  
Autism spectrum disorders – first indicators and school age outcome.

Ny forskning visar att  
långsiktigt stöd behövs 

Martina Barnevik Olsson är leg läkare och 
specialist i barn- och ungdomspsykiatri hos 
PRIMA. Hon har med sin avhandling vid 
Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin på 
Göteborgs universitet fått stor uppmärksam-
het då hennes forskning visar på oroväck-
ande brister i stödet till skolbarn med autism.

När ett barn i 2–4,5 års ålder får diagno-
sen autism erbjuds behandling från habilite-
ringen i Stockholm. Där får både barnet och 
föräldrarna individuell hjälp under cirka  
två år.

– Barnen får ofta intensiv och bra trä-
ning i förskoleåldern från habiliteringen och 
föräldrarna utbildas i hur de bäst kan hjälpa 
och stödja sitt barn, säger Martina.

STÖDET FÖRSVANN MED ÅLDERN
I sin forskning följde Martina upp 208 barn 
efter cirka åtta år, då barnen var mellan 9 
och 13 år. Hon intervjuade 2/3 av föräldrarna 
och fann att barnen inte fått någon ytterli-
gare behandling och att stödet var obefintligt 
eller bristfälligt under skolåldern, från både 
habiliteringen och skola.

– Det är olyckligt att när kraven ökar i 
skolan är stödet mindre, och barnen får det 
betydligt svårare, betonar Martina. Träningen 
är intensiv i början, under förskoleåldern, 
men det borde löna sig att fördela den 
jämnare, så barnen får det stöd de behöver 
även i skolåldern.

– Idag önskar man inkludera barn med 
autism i skolan, det var länge sedan vi hade 
så kallade obs-klasser och just det är inget 
vi önskar tillbaka, där barn med helt olika 
behov gick tillsammans. Men att hamna i 
en stor vanlig klass för ett barn med autism 
fungerar inte alltid så bra, säger Martina.

Många barn med autism har även ADHD, 
de kan ha motoriska och språkliga svårighe-
ter, de kan vara utåtagerande eller drar sig 
undan.

– Det borde finnas underlag för att ha små 
klasser för barn med ADHD och autism, där 
kravnivån är i paritet med vad man klarar av. 

Då skulle de här barnen må bra. Så är det 
inte idag.

TIDIGA TECKEN BÖR FÅNGAS UPP
I Martinas första studie undersöktes problem 
med ätande, sömn och skrikighet från bar-
nens två första år. Fanns det tidiga möjliga 
tecken till senare utvecklingsavvikelser i 
Barnavårdscentralens journaler? 

En grupp på 190 barn granskades och 
jämfördes med en kontrollgrupp med barn 
av samma kön och ålder, från samma geogra-
fiska områden. Det visade sig att föräldrarna 
till barn med autism i signifikant större 
utsträckning hade sökt för problem med 
något av ovanstående, jämfört med jämförel-
segruppens föräldrar. 

– Det är viktigt att poängtera att tidiga 
problem med så kallade regleringssvårighe-
ter inte per definition innebär att ditt barn 
har autism men BVC bör vara uppmärksam-
ma då det kan vara en indikator för senare 
utvecklingsavvikelse, betonar Martina. 

Man bör inte ta det lättvindigt och bara 
säga till föräldrarna att det går över, särskilt 
inte när problemen fortsätter under lång tid.

Kortfattat kan sägas att Martinas forskning 
visar att barn som tidigt får en diagnos inom 
autismspektrum bör få uppföljning under 
sin uppväxt och hålla kontakten med habili-
tering, barnpsykiatri och/eller annan sjuk-
vård. Då skulle inte bara barnet må bättre 
utan även familjen som helhet. Troligtvis 
skulle flera barn då ha möjlighet att leva i en 
omgivning anpassad efter deras behov och få 
den sociala träning som är nödvändig.

FORSKNING OCH KLINISKT  
ARBETE BERIKAR VARANDRA
Martina arbetar kliniskt på PRIMA och träffar 
många barn som utreds för bland annat au-
tism. Kombinationen av möten med patienter 
och forskningen berikar.

– Det är en vinst både för mig, familjerna 
och hela PRIMA, säger Martina. Vi följer nya 
rön, tittar på patienter med nya infallsvinklar 

och kan ge våra blivande specialister som 
kommer hit god evidensbaserad handled-
ning. De är ju framtidens psykiatriker. 

Att diagnostisera en patient är ett detek-
tivarbete, det är många pusselbitar som ska 
läggas. Hos PRIMA träffar alla patienter en 
läkare vid första besöket.

– Jag brukar ta med barnet och väga och 
mäta det, såsom man gör hos doktorn. När 
jag frågar hur barnet tycker att de flesta  
dagar är, får jag ofta till svar att hemma är 

det bra men i skolan är det svårt. 
– Precis såsom min forskning säger, 

föräldrarna har lärt sig att parera och hjälpa 
sitt barn till bra stunder hemma men i skolan 
har kraven ökat och ingen finns som ser att 
barnet hamnar utanför och har svårt att ta till 
sig inlärningen. 

Förhoppningsvis kan Martinas avhandling 
vara en väckarklocka för att tänka om i 
upplägget kring behandlingen för barn med 
autism.

Barnpsykiater Martina Barnevik Olsson.
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Axel Hjärne Vice ordförande

Civilingenjör, CEO and President Eltel 
Networks Group.

Vad hos PRIMA är det enskilt  
viktigaste?  
Det är att vi har motiverade och posi-
tiva medarbetare som skapar bra och 
säker vård för våra patienter.

Hur märker jag som patient att jag 
är hos just PRIMA?  
Att du möts av gröna detaljer och bästa 
bemötandet.

Vad önskar du PRIMA härnäst?  
Lycka till i kommande upphandlingar.

Det senaste du lärde dig?  
Det är säkert något om Iphone från 
någon av sönerna.

Källa till inspiration?  
Jag inspireras av det mesta som görs 
utomhus.

Årsberättelsen handlar om barn i 
år. Vad är största utmaningen som 
förälder, tycker du?  
Det är att förstå vad som pågår därinne 
i barnets huvud hela tiden.

Världens bästa låt?  
Varför inte en låt med ett bra gitarrsolo, 
Prince – While My Guitar Gently Weeps.

Hos oss har vi moti- 
verade och positiva  
medarbetare. 

Vi har hög kunskapsnivå.

Mikael Lönn Ordförande

Leg läkare, specialist i urologi, fil kand, 
entreprenör inom sjukvårdssektorn.

Vad hos PRIMA är det enskilt  
viktigaste?  
Respekt för patienten.

Hur märker jag som patient att jag 
är hos just PRIMA?  
Du får den hjälp du behöver.

Vad önskar du PRIMA härnäst?  
Ansvarsfull expansion.  

Det senaste du lärde dig?  
Att göra moussaka.

Källa till inspiration?  
Möten med människor.

Årsberättelsen handlar om barn i 
år. Vad är största utmaningen som 
förälder, tycker du? 
Att vara tillgänglig och öppen.

Världens bästa låt?  
Det är en färskvara, Purple Rain efter-
som meddelandet om Princes död kom 
i dag.

 

Elias Arnér Ledamot

Forskningsledare vid Karolinska Insti-
tutet, läkare och professor i biokemi.  

Vad hos PRIMA är det enskilt  
viktigaste? 
Att verksamheten drivs på ett utomor-
dentligt bra sätt, av engagerade med-
arbetare som bedriver evidensbaserad 
vård för patientens bästa.

Hur märker jag som patient att jag 
är hos just PRIMA? 
Genom att första besöket sker tillsam-
mans med en psykiater samt att hu-
vuddragen i överenskommen vårdplan 
baseras på tillgänglig forskning. 

Vad önskar du PRIMA härnäst? 
Jag önskar att PRIMA genom det nya 
så kallad ALF-avtalet kan få utökade 
möjligheter till att bedriva forskning 
och utbildning i anknytning till den 
kliniska verksamheten. 

Det senaste du lärde dig? 
Hur det första året varit för en doktorand 
vid vår institution. Doktoranden beskrev 
många spännande resultat och en härlig 
forskarmiljö med glöd i ögonen. 

Källa till inspiration? 
Min kära hustru och våra två barn, som 
redan börjat bli vuxna.

Årsberättelsen handlar om barn i 
år. Vad är största utmaningen som 
förälder, tycker du? 
Att på ett bra sätt balansera kärleken 
och omtanken för barnen, med att ge 
dem bästa möjliga förutsättningar att 
utveckla sin självständighet och sina 
egna liv.

Världens bästa låt? 
Janine av och med David Bowie.

Ola Wiklund Ledamot

Advokat, juris doktor, docent i euro-
peisk integrationsrätt vid Stockholms 
universitet.

Vad hos PRIMA är det enskilt  
viktigaste?  
Vårdkvaliteten och bemötandet av 
patienterna.

Hur märker jag som patient att jag 
är hos just PRIMA?  
Du känner att behandlingsteamet är 
kompetent och att de verkligen bryr sig 
om just dig.

Vad önskar du PRIMA härnäst?  
Att vi kan öppna fler mottagningar så 
fler får del av vår vård.

Det senaste du lärde dig?  
Att välja mina strider med omsorg.

Källa till inspiration? 
Musik.

Årsberättelsen handlar om barn i 
år. Vad är största utmaningen som 
förälder, tycker du?  
Att inte skapa konflikter i onödan. Följ 
med, så ordnar det sig.

Världens bästa låt?  
Prince gitarrsolo på George Harrisons 
While My Guitar Gently Weeps,  
kompad av Tom Petty, Jeff Lynne,  
Steve Winwood med flera.

PRIMA styrelsen
Lär känna PRIMAs styrelse med hjälp av några snabba frågor, professionella och personliga. 

Jag önskar vi kan öppna 
fler mottagningar så fler 
får del av vår vård.

Att ge barnen lusten att 
utforska världen är viktigt.

Åsa Lundberg Schlyter Ledamot.

Verksamhetschef barnpsykiatri, leg 
läkare, specialist i barn- och ungdoms-
psykiatri, leg psykoterapeut.

Vad hos PRIMA är det enskilt  
viktigaste?  
Vårt genuina engagemang i att leverera 
psykiatriskt kvalificerad vård till våra 
patienter.

Hur märker jag som patient att jag 
är hos just PRIMA? 
Att vi värnar om psykiatriskt sjuka och 
ger dem det de behöver.

Vad önskar du PRIMA härnäst? 
Att vi får fortsätta att utveckla och leve-
rera den bästa psykiatriska vården till 
många patienter, barn som vuxna.

Det senaste du lärde dig? 
Att Neandertalmänniskan troligen  
dog ut för att de inte hade något språk  
– de kunde inte kommunicera och 
socialisera.

Källa till inspiration? 
Naturen och böcker.

Årsberättelsen handlar om barn i 
år. Vad är största utmaningen som 
förälder, tycker du? 
Att ge barnen lusten att utforska värl-
den och inte fastna vid datorn.

Världens bästa låt? 
Den som någon trallar när hon eller 
han är glad och tillfreds med livet.

Anders Berntsson Ledamot

Vice vd PRIMA, verksamhetschef  
vuxenpsykiatri, leg läkare, specialist  
i vuxenpsykiatri.

Vad hos PRIMA är det enskilt  
viktigaste? 
Flexibiliteten och fokuseringen på  
patienten. Den höga kunskapsnivån 
hos medarbetarna.

Hur märker jag som patient att jag 
är hos just PRIMA?  
Intresset för dina problem. Viljan att 
hjälpa dig och vid behov ta reda på 
bästa sättet att göra det på. Vi har ett 
empatiskt förhållningssätt.

Vad önskar du PRIMA härnäst?  
Att vi får ett fortsatt förtroende att ut-
föra psykiatrisk vård i Stockholm. Och 
gärna intresse från andra landsting.

Det senaste du lärde dig?  
Säkert något från en studie, som är 
min huvudsakliga läsning på fritiden.

Källa till inspiration?  
Familj, musik och träning.

Årsberättelsen handlar om barn i 
år. Vad är största utmaningen som 
förälder, tycker du? 
Det är det roligaste man kan göra, att 
umgås med barn. Tålamod är väl den 
största utmaningen som förälder.

Världens bästa låt? 
Rachmaninoff 2:a pianokonsert Op18.

Största utmaningen  
som förälder är att vara 
tillgänglig och öppen.
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
PRIMA är ett helägt dotterbolag till PRIMA Barn- och 
Vuxenpsykiatri Holding AB med organisationsnummer 
556975-8104. PRIMA har ett vilande dotterbolag, 
PRIMA Vuxenpsykiatri AB med organisationsnummer 
556771-4299.

FRAMTIDA UTVECKLING
PRIMAs målsättning är att fortsätta utveckla Sveri-
ges bästa psykiatri för alla åldrar, PRIMA Psykiatri. 
PRIMAs vision är att vara en förebild inom modern 
barn- och vuxenpsykiatri och därmed göra skillnad 
för barn och vuxna. PRIMA fortsätter att utveckla de 
befintliga mottagningarna med fokus på högkvalitativ 
evidensbaserad vård med hög tillgänglighet. 

PRIMA avser att fortsätta att expandera geogra-
fiskt inom Sverige och alltid sätta kvaliteten främst.

PRIMA prioriterar kontinuerligt kompetensutveck-
ling och håller på detta sätt genomgående en hög 
kompetens inom företaget. Det är ett sätt att fort-
sätta att vara en attraktiv arbetsplats.

FORSKNING OCH UTVECKLING
För att kunna erbjuda barn- och vuxenpsykiatri av 
högsta kvalitet är en satsning på forskning helt 
avgörande. Genom forskning kan PRIMA utveckla och 
utvärdera befintliga behandlingsmetoder. Forskning 
är även viktigt för att ta fram nya verksamma och 

effektiva metoder. All forskning som knyts till PRIMA 
syftar till att förbättra det kliniska omhändertagandet 
av patienten.

Evidensrådet bildades med syftet att utveckla och 
implementera kvalitetssäkrad vård, forskning och 
utbildning inom barn- och vuxenpsykiatri. PRIMA Evi-
densråd har under 2015 sammanträtt vid tre tillfällen.

PRIMA Evidensråd har under 2015 följt upp de 
forskningsprojekt som beviljades under 2011-2014. 
Det är dels forskningsanslagen på vardera en miljon 
kronor (fördelat på fyra år) och dels forskningsmå-
nader motsvarande en miljon kronor. Forsknings-
anslagen instiftades för att PRIMA verkligen vill 
stödja högkvalitativ forskning eller forskarutbildning 
bedriven av kliniskt aktiva personer. PRIMA har under 
hösten 2015 utlyst ytterligare forskningsanslag 
motsvarande en miljon kronor, för att på detta sätt 
fortsatt stimulera medarbetare till forskning.

Under 2015 har PRIMA genom att: sätta patienten 
i fokus, erbjuda bästa möjliga vård med god tillgäng-
lighet samt att utgöra en arbetsplats med stolta 
medarbetare, visat vägen framåt för modern psykiatri.

PRIMA är en förebild för modern psykiatri och gör 
skillnad för barn och vuxna.

STYRELSENS ARBETE
Under 2015 har styrelsen sammanträtt vid sex  
tillfällen. 

VERKSAMHETEN
PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB 
(PRIMA) är ledande inom svensk psykiatrisk spe-
cialistvård. PRIMA bedriver vård för alla åldrar och 
är verksamt inom såväl öppenvård som slutenvård. 
PRIMA har drygt 700 anställda och omsätter när-
mare 600 miljoner kronor.

Den vårdmodell som PRIMA framgångsrikt har 
utvecklat lägger stor vikt vid den första kontakten 
med patienten. Behandlingen ska, när det är möjligt, 
vara evidensbaserad och vila på vetenskaplig grund. 
För att kunna erbjuda rätt behandling krävs att en 
kvalificerad bedömning genomförs så snabbt som 
möjligt. Genom att alltid sätta patienten i fokus och 
minimera administrativt arbete har PRIMA markant 
lyckats öka tillgängligheten vid sina psykiatriska 
mottagningar. Inom PRIMA ägnar alla behandlande 
medarbetare minst hälften av sin tid till direkta 
patientmöten. Alla chefer arbetar kliniskt och leder 
verksamheten genom att vara en aktiv del i vården. 

PRIMA ansvarar för den barnpsykiatriska öppen-
vården för invånarna i Haninge, Tyresö, Nynäshamn 
och Botkyrka kommun samt stadsdelarna Rinkeby, 
Tensta, Spånga och Kista. På Södermalm i Stockholm 
finns en länsövergripande specialistmottagning för 
barn och ungdomar med tvångssyndrom, PRIMA OCD 
samt PRIMA Lifespan. Det är en mottagning som er-
bjuder utredning och behandling av neuropsykiatriska 
tillstånd för både barn och deras föräldrar. Det är en 
unik satsning inom barnpsykiatrin och den första mot-
tagningen i sitt slag i världen. PRIMA ser här en unik 
chans att förbättra omhändertagandet av barn och 
unga med framförallt ADHD genom att även ta emot 
deras föräldrar för just utredning och behandling. 

Sedan 2010 bedriver PRIMA den vuxenpsykiatriska 
specialistvården, såväl öppenvård som slutenvård, i 
nordöstra Stockholms län. PRIMA har i detta område 
fem lokala öppenvårdsmottagningar, en särskild en-
het för unga vuxna, en mobil akutenhet (NoA), senior-

team, suicidpreventivt team, en psykoterapienhet, en 
neuropsykiatrisk utrednings- och behandlingsenhet, 
en allmänpsykiatrisk vårdavdelning samt en psykos-
sektion. Psykossektionen består av fyra lokala psy-
kosteam, en enhet för nyinsjuknade i psykos (LOTSA) 
samt en vårdavdelning med ett mobilt team (MÖT) 
med uppsökande verksamhet. 

2013 utvidgades PRIMA vuxenpsykiatri och 
ansvarar nu även för den psykiatriska öppenvården 
i stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och 
Skärholmen. Vården bedrivs vid PRIMA Liljeholmen 
och består av en psykiatrisk öppenvårdsmottagning 
med ett differentierat vårdutbud, ett akutteam samt 
vid PRIMA Gröndal en psykosmottagning. Vidare har 
PRIMA från våren 2013 tagit över den psykiatriska 
öppenvården för boende i Järfälla och Upplands-Bro 
och här erbjuds även en integrerad beroendevård. 
Även i detta område återfinns en särskild enhet för 
psykosvård, PRIMA Kungsängen.

Genom god tillgänglighet inom öppenvården och 
aktiva mobila team har behovet av heldygnsvård för 
den enskilde patienten minskat radikalt. Detta gäller 
såväl frivillig vård som tvångsvård. Under 2015 har 
patientinflödet till PRIMAs öppenvårdsmottagningar 
fortsatt att öka markant.

Inom all verksamhet som PRIMA bedriver är utbild-
ning och forskning prioriterat. PRIMA har en stark 
anknytning till forskning samt en hög medicinsk 
kompetens, vilket garanterar vård och utbildning 
på vetenskaplig grund. PRIMA utgör idag ett aktivt 
utbildningssäte där efterfrågan om utbildningsplat-
ser är mycket stor. PRIMA har egna ST-tjänster inom 
såväl allmänpsykiatri som barnpsykiatri. PRIMA tar 
emot randande ST-läkare, AT-läkare och kandidater 
inom både barn- och vuxenpsykiatri. PRIMA ser detta 
som en viktig del i att säkerställa nyrekryteringen 
för läkare inom barn- och vuxenpsykiatrin. PRIMA 
har även psykologer, socionomer, sjuksköterskor och 
sekreterare under utbildning.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 
2015–01–01 – 2015–12–31. Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Förvaltningsberättelse 2015

RESULTATDISPOSITION Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 670 617 
överkursfond 720 000 
årets vinst 38 167 407
 39 558 024

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 39 558 024 
 39 558 024
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande  
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE* 
 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 585 575 553 333  475 792 342 929 310 399
Res. efter finansiella poster 49 862 26 633  23 721 23 741 17 043
Res. i % av nettoomsättningen 8,51 4,81   4,98 6,9 5,5
Balansomslutning 149 037 114 282 133 272 103 031 108 440
Soliditet (%) 27,33 19,75  37,76 29,6 31,9
Avkastning på eget kapital (%) 157,51 73,06  58,66 72,9 59,2
Avkastning på totalt kapital (%) 37,98 21,53  20,15 22,6 18,6
Kassalikviditet (%) 130,82 114,61   149,79 148,6 147,0

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar
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Resultaträkning
  2015–01–01 2014–01–01 
 Not 2015–12–31 2014–12–31

  

Rörelsens intäkter m m

Nettoomsättning 1 585 575 553 333

Övriga rörelseintäkter  387 1 177

  585 962 554 510

Rörelsens kostnader

Underentreprenörer  -44 875 --54 770

Övriga externa kostnader 2 -90 738 -90 768

Personalkostnader 3 -397 269 -379 060

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -3 081 -3 475

  -535 963 -528 073

Rörelseresultat  49 999 26 437

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter  13 216

Räntekostnader  -150 -20

  -137 196

Resultat efter finansiella poster  49 862 26 633

Resultat före skatt  49 862 26 633

Skatt på årets resultat 4 -11 695 -6 369

ÅRETS RESULTAT  38 167 20 264

  2015–12–31 2014–12–31

 Not  

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 5 8 160 9 339

  8 160 9 339

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 6 100 100

Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 2 953 1 864

  3 053 1 964

Summa anläggningstillgångar  11 213 11 303

Omsättningstillgångar   
 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  38 000 44 496

Aktuell skattefordran  8 279 2 837

Övriga fordringar  143 291

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 6 411 6 561

  52 833 54 185

Kassa och bank
Kassa och bank  84 991 48 794

Summa kassa och bank  84 991 48 794

 

Summa omsättningstillgångar  137 824 102 979

   
 

SUMMA TILLGÅNGAR  149 037 114 282

Balansräkning
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Balansräkning Kassaflödesanalys

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not  2015–12–31 2014–12–31 
   
 

Eget kapital 9  
 

Bundet eget kapital    
Aktiekapital (118 000 aktier) 10 1 180 1 180

  1 180 1 180

    
Fritt eget kapital   

Överkursfond  720 720

Balanserad resultat  671 407

Årets resultat  38 167 20 264

  39 558 21 391

    
Summa eget kapital  40 738 22 571

    
   

Avsättningar   

Pensioner och andra liknande förpliktelser  2 953 1 864

Summa avsättningar  2 953 1 864

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  17 682 25 785

Övriga skulder  25 349 23 738

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 62 315 40 324

Summa kortfristiga skulder  105 346 89 847

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  149 037 114 282

    
POSTER INOM LINJEN    
 

Ställda säkerheter 12 2 953 1 864

    
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

  2015–01–01 2014–01–01

 Not 2015–12–31 2014–12–31

    
Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat  49 999 26 437

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 3 408 3 778

Erhållen ränta mm  13 216

Erlagd ränta  -150 -20

Betald inkomstskatt  -17 137 -7 831

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av rörelsekapital  36 133 22 580

    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital   

Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar  6 496 -541

Minskning (+)/ökning (-) av fordringar  297 401

Minskning (+)/ökning (-) av leverantörsskulder  -8 103 9 562

Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga skulder  23 601 -1 088

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten  58 424 30 914

 
Investeringsverksamheten   

Förvärv av inventarier, datorer och licenser 5 -1 902 -3 109

Förvärv av långfristiga värdepapper 7 -325 -298

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 227 -3 407

    
Finansieringsverksamheten   

Utbetald utdelning 9 -20 000 -48 026

    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 000 48 026

    
Förändring av likvida medel  -36 197 -20 519

Likvida medel vid årets början  48 794 69 313

    
Likvida medel vid årets slut 14 84 991 48 794
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 1 Inköp och försäljning inom koncernen  2015 2014
 Koncerninterna inköp eller försäljningar har ej förekommit.   
   
Not 2 Ersättning till revisorer  2015 2014
 Ernst & Young AB   
 Revisionsuppdrag  295 365
 Övriga tjänster  72 551 
   367 916 
 
 Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen  
 och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster  
 är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 

Not 3 Personal  2015 2014
 Medelantal anställda  
 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.  
     
 Medelantal anställda har varit  644,29 642,40
 varav kvinnor  516,15 488,90 
 varav män  148,14 153,50
   
 Löner, ersättningar m m 
 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:  
     
 VD    
 Löner och ersättningar  3 012 2 041
 Pensionskostnader  598 597
   3 610 2 638
 Övriga anställda    
 Löner och ersättningar  261 714 253 828
 Pensionskostnader  28 622 25 577
   290 336 279 405
   
 Sociala kostnader  85 952 81 988
   
 Summa VD och övriga  379 898 364 031
     

tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas:     
Inventarier, verktyg och maskiner  5 år 
Datorer – stationära   5 år 
Datorer – bärbara    3 år  

Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har 
redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de 
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell 
förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är san-
nolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett 
tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan 
fortfarande vara osäker.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.      

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas.   

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 

Tilläggsupplysningar  Könsfördelning i styrelse och företagsledning 
 Antal styrelseledamöter,  6 5
 varav kvinnor  1 1 
 Antal övriga befattningshavare inkl. VD,  1 1 
 varav kvinnor  1 1
   
Not 4 Skatt på årets resultat  2015 2014
 Aktuell skatt  -11.695 -6 369
   -11.695 -6 369
 Avstämning av effektiv skatt    
 Resultat före skatt  49 862 26 633
 
 Skattekostnad 22,00% (22,00%)  -10 970 -5 859 
    
 Skatteeffekt av:    
 Ej avdragsgilla kostnader  -747 -532
 Ej skattepliktiga intäkter  22 22
 Summa  -11 695 -6 369
  
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer  2015–12–31 2014–12–31
 Ingående anskaffningsvärde  20 179 17 202
 Inköp  1 902 3 109 
 Försäljningar/utrangeringar  -59 -132
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  22 022 20 179
 Ingående avskrivningar  -10 840 -7 492 
 Försäljningar/utrangeringar  59 127
 Årets avskrivningar  -3 081 -3 475
 Utgående ackumulerade avskrivningar  -13 862 -10 840
 Utgående redovisat värde  8 160 9 339
    
Not 6 Andelar i koncernföretag  2015–12–31 2014–12–31
 Företag: PRIMA Vuxenpsykiatri Stockholm AB
 Organisationsnummer: 556771-4299
 Säte: Stockholm  Redovisat värde Redovisat värde 
 Antal/Kapitalandel %: 100  100 100
   100 100
     
 Uppgifter om eget kapital och resultat  Eget kapital Resultat
 PRIMA Vuxenpsykiatri Stockholm AB  390 -2
   
 PRIMA Vuxenpsykiatri Stockholm AB    
 Ingående anskaffningsvärde  610 610
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  610 610
 Ingående nedskrivningar  -510 -510
 Utgående ackumulerade nedskrivningar  -510 -510
 Utgående redovisat värde  100 100
    
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav  2015–12–31 2014–12–31
 Ingående anskaffningsvärde  1 864 1 566
 Inköp  325 298
 Omklassificeringar  789 0
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 953 1 864
 Utgående redovisat värde  2 953 1 864

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2015–12–31 2014–12–31
 Förutbetalda hyreskostnader  3 917 3 534
 Övriga förutbetalda kostnader  2 494 2 999
 Övriga upplupna intäkter  0 28 
   6 411 6 561
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Not 9 Eget kapital    
  Aktiekapital Överkursfond Fritt eget kapital
 Belopp vid årets ingång 1 180 720 20 671
 Resultatdisp. enligt beslut av årsstämman
 Utdelning till aktieägare   -20 000 
 Årets vinst   38 167
 Belopp vid årets utgång 1 180 720 38 838
     
Not 10 Upplysningar om aktiekapital    
  Antal aktier  Kvotvärde per aktie
 Antal/värde vid årets ingång 118 000  10,00
 Antal/värde vid årets utgång 118 000  10,00
     
     
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2015–12–31 2014–12–31
 Upplupna löner  15 564 9 925 
 Upplupna semesterlöner  15 844 17 239 
 Upplupna sociala avgifter  9 548 8 201 
 Övriga upplupna kostnader  21 359 4 959 
   62 315 40 324

Not 12 Skulder för vilka säkerheter ställts  2015–12–31 2014–12–31
 Övriga skulder   
 Pantsättning i kapitalförsäkring  2 953 1 864
     
Not 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  2015–12–31 2014–12–31
 Avskrivningar  3 081 3 475
 Förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 5
 Avsättningar  1 091 298
   4 172 3 778
     
Not 14 Likvida medel  2015–12–31 2014–12–31
 Kassa och bank  84 991 48 794
   84 991 48 794

Vi blickar nu även utanför Stockholm och 
har planer på att etablera oss ute i landet då 
vårdval införs. Jag ser fram emot ännu ett 
spännande och utvecklande år med PRIMA.

PRIMA 2016

Anna Wiklund, vd

Stockholm 2016–03–09

Mikael Lönn, ordf.   Elias Arnér   Anna Wiklund, vd

    

Anders Berntsson   Axel Hjärne   Åsa Lundberg Schlyter  Ola Wiklund

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 mars 2016.

Ernst & Young AB

Alexander Hagberg, auktoriserad revisor

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Koncernförhållanden
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3a § 
upprättas inte någon koncernredovisning

Definition av nyckeltal
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt 
justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital 
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av 
genomsnittlig balansomslutning

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfris-
tiga skulder

PRIMA ledning: Från vänster: Anna Wiklund vd, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri.  
Åsa Lundberg Schlyter utbildningsansvarig, enhetchef PRIMA Handen, verksamhetschef barnpsykiatri,  
leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut. MaiBritt Giacobini forskningsansvarig,  
enhetschef PRIMA Järva, leg läkare, medicine doktor, specialist i barn- och ungdoms psykiatri, specialist i klinisk genetik. 
Mari Björelind vice vd, chef för staben, civilekonom. Anders Berntsson vice vd, verksamhetschef vuxen psykiatri,  
leg läkare, specialist i vuxen psykiatri. 

PRIMA står inför nya utmaningar 2016 
då stora delar av den idag upphandlade 
psykiatriska vården ska ut för ny upp-
handling. Det betyder att kartan för psykia-
trin kan ritas om och att PRIMA både kan 
växa eller möjligen bli mindre. Jag som 
vd vet dock att PRIMA erbjuder den bästa 
psykiatrin och känner stor tilltro till att vi 
kommer att få fortsatta och nya förtroenden. 
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