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BUP och Första Linjen Röster och 

Tankar/Synpunkter/Erfarenheter från Barn – och 

ungdomspsykiatrin. 

I detta dokument belyses erfarenheter, tankar och synpunkter som i första hand rör 

förändringar, utveckling gränssnitt BUP och Första Linjen. Om ev. avtal och 

överenskommelser man aktivt stöder sig på. Vilka särskilda utmaningar man såg för att leda 

det barn- och ungdomspsykiatriska arbetet – kan BUP erbjuda vad som är ”relevant” att 

förvänta sig, rimligt utifrån ett behov?  

BUPs verksamhetschefer (ngn enstaka bitr. VC och någon enstaka Enhetschefer) har 

telefonintervjuats med fokus på fler frågeställningar, samtal som oftast varat mellan 45 min-

75 min. Intervjuerna har i stort skett under juni-oktober 2015. Intervjuat och sammanställt av 

Agneta Åhlund. Samtliga intervjuade ha tagit del av de sammanfattade anteckningarna och 

dessa har därefter justerats helt enligt de synpunkter och rättelser som föreslagits. 

I samma intervju talade vi också om Traumabehandling, stöd till ensamkommande och 

nyanlända barn och vem som ger vilket stöd. Detta redovisas i ett särskilt dokument. Nämnas 

ska dock att mycket har av naturliga skäl förändrats pga. den stora ökningen av asylsökande 

och flyktingar 

Före intervjuerna hade de också fått skickad information om genombrottsprojektet ”Bättre 

vård – mindre tvång” riktat till BUP, och under samtalet kunde jag beskriva arbetet närmare 

med avsikt att motivera BUP att delta i projektet. Det resulterade i 14 anmälda team. 

Frågeställningar som belyses i detta dokument: 

 Hur fungerar Första Linjeverksamheten i ditt verksamhetsområde? 

 Vem har huvudansvaret och har ni tydliga 

samverkansöveresnkommelser/gränssnittsdokument? 

 Har Första Linjen påverkat patientflödet till BUP? På vilket sätt? 

 Vad betyder det för barn och unga och deras familjer, har nya grupper fått 

tillgång till Första Linjen och/eller BUP? 

 Särskilda utmaningar man uppfattade för att klara uppdraget för BUP? 
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Reflektioner och kommentarer  

Kompetens: 

Många av BUPs verksamhetschefer vittnar om att där man byggt upp en Första Linje så har 

en överströmning, av framför allt, psykologer skett. Man hänvisar till att de kunnat få en 

högre lön, men man tror att det främst är att det är attraktivare att jobba med och möta barn- 

och ungdomar och deras familjer innan det är en alltför tung problematik, och möjligheten att 

arbeta förebyggande. 

Kompetensen för och samverkan med Första Linjen fungerar ofta bra då det är tidigare BUP-

anställda psykologer på FL. Men rekryterings- och kompetensbehovet av psykologer på den 

specialiserade nivån är utbrett. Om den specialiserade vården ffa hade brist på och svårighet 

att rekrytera barn- och ungdomspsykiater tidigare så är det för många minst lika svårt att få 

erfarna psykologer idag- rätt patienter.  

 

Avlastning, rätt patienter på rätt nivå: 

Få ser att inflödet har mattats av patienter till den specialiserade nivån. Möjligen arbetar man 

nu med den tunga patientgruppen i högre utsträckning på fler platser. Det är egentligen bara 

Region Skåne som är tydligt nöjda med sin Första Linje och där driver man den i egen regi. 

Här är man övertygad om att man når en ny patientgrupp på Första Linjen. Men även här ser 

man att väldigt många välutbildade ffa psykologer lämnat specialist BUP, för BUPs Första 

Linje. Det underlättar dock samverkan, då man känner väl till varandras uppdrag och har 

personkunskapen. Det finns ett behov av att förtydliga vilken ”den nya patientgruppen” är 

som första linjen möter och hur den skiljer sig från BUP:s patienter. Då BUP producerar lika 

många/fler besök som före Första Linjens införande – ägnar man sig mer åt ”den tunga 

patientgruppen” eller tillgodoser man i större grad behoven i samma patientgrupp som 

tidigare? 
Går inte att se i statistik, ännu, hur många patienter som finns på landets Första Linje – men 

det går att se utvecklingen inom BUP, där man kan följa nya (förstagångspatienter) patienter 

över tid och också följa väntetidsutvecklingen, även om den kan förändras av många skäl. Se 

statistikbilaga 

 

Statistik: 

Se bilaga 2.  Den andel av befolkningsunderlaget som redovisas till första linjen är endast de 

som rapporterat in. Kravet har varit att (bara) att minst en (1) Första Linjeverksamhet skulle 

redovisa resultat. Så egentligen vet vi väldigt lite om det är en ny grupp av barn och unga 

som nås av Första Linjen, men många har ändå den uppfattningen. 
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Befolkningen 0-17-åringar ökat mellan 2012-2014. Andelen som besöker BUP ligger i riket 

på samma nivå år 2012 som år 2014. Fler förstabesök har gjorts. 

Antal besök har ökat med 9,2 % mellan år 2012 och år 2014 i riket. 

Väntetiderna har inte minskat (förstabesök inom 30 dagar) 

 

Utmaningar och behov som många belyser: 

 Kompetenstapp, se ffa ovan om kompetens. 

 Första Linjen måste fungera om BUP ska klara sitt specialistuppdrag.                 

Samverkan mellan vårdnivåer och dimensionering av Första Linjen, inte minst behövs ökade 

resurser här nu, när flyktingbarnen ökar och är i behov av krisomhändertagande. Får de inte 

insatser på basnivå, Första Linjen så ökar den psykiatriska symtomatologin och vi har strax fler 

asylsökande barn med suicidageranden och inläggningsbehov. 

 De svårast sjuka patienterna – ett riksuppdrag?  

Många BUP i landet har slimmat sina vårdavdelningar till följd av budgetneddragningar och 

för att effektivisera vårdflöden för de stora patientgrupperna. På köpet har de små, men 

mycket svåra, patientgrupperna blivit utan en vårdnivå. Det rör framför allt barn med autism i 

samsjuklighet med utagerande beteenden, svåra självskador, farlighet mot sin omgivning och i 

vissa fall även bipolära sjukdomar, svåra depressioner, sömnstörningar och ångestsyndrom. 

Dessa är ”svartepetter” inom såväl landsting som kommuner – ingen har kompetens eller 

vård/omsorgsnivåer att ta hand om dem och följden blir vårdköp på mycket dyra HVB-hem 

med tveksamma Hälso- och sjukvårdskompetenser. 

De svårast sjuka patienterna är också dem med svåra ätstörningar och/eller 

självskadebeteenden. Dessa har inte sällan även de, en autismproblematik som försvårar 

behandlingsframgång. Dessa riskerar att hamna utanför sedvanliga vårdflöden, då inget 

landsting längre har plats för ”långliggare” inom slutenvården, utan även i dessa fall tvingas 

man köpa dyr och högspecialiserad vård eller delbetala vård på HVB-hem med tveksamma 

kompetenser. ”Två patienter i högspecialiserad ätstörningsvård på ett år, kan stjälpa en hel 

budgetplanering för BUP i ett litet landsting”  

Ett stort problem som fler lyfter är aggressiva utåtagerande ungdomar, ibland 

flykting/ensamkommande barn, stora unga pojkar, som rätt som det är, blir mkt våldsamma, 

och slagits och slagit sönder. Stort växande problem, man önskar nationellt utbyte för att klara 

ut hur man kan lösa, hantera detta för både ungdomarna och andra patienter. Mkt svårt att 

blanda med övriga ungdomar inom slutenvården t.ex. ätstörningsflickor. Ber om hjälp!  

 Fortsatt systematisering och tydlighet i vårdprocessen en utmaning som önskas t.ex.  

Fast vårdkontakt även för barn. 

Kvalitetsregistren som viktiga för att styra med kvalitet. 
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Ännu fler barn och ungdomar med ADHD ska registreras i BUSA. 

Bra stöd och tydlighet i ledarskapet och resurser, förstås. 

 Utredning och behandling av Neuropsykiatri. 

Effekter som behovet av utredning Neuropsykiatrifrågeställningar fortfarande ger på 

bekostnad av behandlingsinsatser och just nu även flyktingsituationen. 

 Väldigt många överenskommelser och samverkansmodeller revideras och omprövas 

nu.  

 

Fortsättningsvis 

finns dokumenterat kring frågeställningarna ovan från resp. Landsting/Regions 

Verksamhetschefsområde. Det framgår att förutsättningarna, och synpunkterna, skiljer sig åt 

beroende på om man befinner sig i ett storstadssammanhang eller i ett väldigt litet 

sammanhang. I t.ex. Region Skåne och Stockholm har man mer än en handfull 

verksamhetsområden som vart och ett är lika stora som ett landsting i andra delar av landet. 

Förutsättningarna och eller uppfattningarna skiljer sig också inom en regions olika 

verksamhetsområden 

Namn på landstinget/regionen, verksamhetsområdet och chefs namn är borttaget. Igenkänning 

är ändå lätt för den initierade men jag har valt att ändå presentera det ”avkodat” för att ge en 

bild av hur det ser ut, vilka uppfattningar som råder utan att fokusera på vem som säger det. 

Texten är fri i formen men speglar det som samtalet fokuserade på utifrån ovan ställda 

frågeställningar. 
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Landsting/Region 1 

 Ca 65 000 barn o ungdomar. 70 procent av besökstiden går till Neuropsykiatriska 

frågeställningar, ffa ADHD. Många Autismspektrumfrågeställningar (13 %). Man utreder nu 

om de ska starta en gemensam enhet för barn med Autism tillsammans med Habiliteringen. 

Arbetar mycket med gränssnitt mellan HAB och BUP 

BUP får allt fler och allt tyngre patienter. Första Linjen måste fungera, annars kan vi inte 

sköta uppdraget! Vi borde träffa ”våra” barn och unga oftare för att kunna följa våra riktlinjer 

och erbjuda en god och säker vård. 

Har gjort en uppföljning (BCFPI) där de som BUP hänvisat vidare ”klarat sig bättre” än de 

barn o unga man ”behållit” dvs. rätt barn hänvisas och klarar nivån på Första Linjen eller 

självläker. 

Använder BCFPI, (Brief Child and Family Phone Interview) vilket ger bra sortering BUP- 

Första Linjen, skola och socialtjänst. Gör alltid C-Gas också. Hänvisar vidare, måste fortsätta 

så även om nivån på Vårdcentralerna är mkt ojämn. De som fungerar bra, känner sig trygga 

med C-gas o BCFPI bedömningen (ibland före detta BUP-personal) 

Överenskommelse BUP-Första Linjen; 

BUP tycker själva att de har lagt sig lågt, ribban in till BUP ska inte vara för hög, ändå klarar 

inte Närsjukvården att ta uppdraget/överenskommelsen.- Saknar kunskap o kapacitet! 

Det finns en framtagen men ej påskriven handläggningsöverenskommelse framtagen i 

samverkan mellan Vårdval närsjukvård och barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård på 

uppdrag av Hälso- och sjukvårdsdirektör. Det har tidigare funnits en modellbeskrivning för 

Närsjukvården där Första Linjens uppdrag har ingått men nu görs en tydligare 

överenskommelse om vilka barn som ska vårdas var. 

Att den ej skrevs på av Närsjukvården (vårdcentralerna) beror på att de anser att de ej har en 

chans att klara av uppdraget.  

46 vårdcentraler, ca hälften privata. 

Det finns en utredning som föreslår att man gör som i Region Skåne men BUP är emot det då 

man tycker att det skall tillhöra Närsjukvården och vården ska ges nära patienten 

Vårdcentralerna kunde slå sig ihop och bedriva Första Linje, vore bra för hela åldersspannet 

att man får en medvetenhet att barn o unga också måste få hjälp med psykisk ohälsa. 

 

Landsting/Region 2 

Ca 45 521 barn och ungdomar  

Verksamhetschefsområde 1 

Överenskommelser finns mellan kommun och landsting, dock inget praktiskt 

gränssnittsdokument. Reviderat nu. 
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Landstinget har gett uppdraget att bedriva Första Linjen till primärvården. Man har ägnat 

mycket tid till att skriva överenskommelser, men ingen skillnad i praktiken. Fanns 

”Handlingsöverenskommelse” numer heter den ”Vårdprogram Barn och Unga psykisk hälsa”  

Uppdraget finns men ingenting har egentligen hänt eller förändrats. BUP hänvisar till 

primärvården men det studsar ofta bara tillbaka efter ett kort tag. Första Linjen ska ge 

behandling för lindrigare svårigheter t.ex. samtalsstöd eller psykoedukativa insatser, men 

ingenting sker – ingen behandling. De vårdcentraler som har psykologer ger bara stöd till dem 

över 18 år. 

Man har funderingar på att införa BCFPI men är det oetiskt? Att hänvisa till Första Linjen på 

vårdcentraler som ingen behandling erbjuder. Enl. BUP har ingen resursförstärkning skett. 

När det gäller skolan tar de inte heller ngt som helst insatsansvar. De har fått soc. styrelsens 

skrift vad som ingår i skolpsykologernas arbetsuppgifter men i skolan menar man att det inte 

är tvingande, bara vägledande och de (skolan)ger bara konsultativa insatser. 

 

Verksamhetschefsområde 2 

Primärvården har tydligt uppdraget för Första Linjen, men inte kompetensen eller 

resurserna. Skiljer sig dock mycket mellan kommunerna inom området. Finns kommuner som 

verkligen är på väg, mycket tack vare att BUP var tidigt ute med att ge konsultation till Första 

Linjen. 

Har det betytt något för BUP? Jo men vi som inte har remisstvång försöker via erfarna 

behandlare hänvisa till Första Linjen o primärvården. Ibland leder det till att läkaren på 

vårdcentralen träffar patienten och skriver en remiss tillbaka till BUP. Då ringer BUP upp och 

ger tips på vad de ska pröva för insatser själva först (har t.ex. arbetsterapeuter) Ngt på väg… 

 

Verksamhetschefsområde 3 

Chef som ansvarar för både BUP, Habilitering o Barnmedicin. Likadant nu på fler områden i 

landstinget/regionen. Gemensamma remissmöten BUP och Första Linjen för fördelning, 

fungerar mkt bra! 

Borde göras på samma sätt i hela landstingsområdet! 

Var tidigt med i SKLs Modellområde (2009-2012) vilket bidragit mycket för dem. Byggde då 

samarbete med andra verksamheter vilket sitter i. Lagt mycket möda på att skola, soc., 

primärvård m.fl. ska förstå varandras verksamheter och inte bolla emellan varandra utan ha 

energin riktad mot ”vad patienten” behöver! Dokument – jo men det är pragmatiska flexibla 

lösningar som gäller. Samverkan på riktigt! Man har gemensamt lagt mkt tid på gemensam 

utveckling. Styrgrupp med alla verksamheter som fortfarande är levande o aktiva! 

Finns stora bekymmer i landstinget med t.ex. primärvård o skola, remitterar fram o tillbaka. 

Här har vi fokus på vad ”kan vi själva göra” – inte vad borde andra göra. 
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 937pedagogiska utlåtanden före remiss förstår de att BUP gör bättre jobb! 

Primärvården som har uppdraget för Första Linjen. Har träffat alla primärvårdens läkare, som 

är mycket positiva de med, frågat om de kan göra mer. De har dock inte psykologer. 

Distriktsläkarna olika erfarna, en del gör jättebra egna bedömningar, andra inte. 

Med långa avstånd måste man samarbeta o hjälpas åt. T.ex. så gör skolkuratorn ett jättejobb 

men kan behöva kompa med en barnpsykiater på BUP. 

Har fler ungdomar fått hjälp? Vet inte, inte följt statistiken. BUP ökar från förra året till nu 

med 24,9 %. (jan- maj) Och relevanta patienter! 

Vad beror det på? Vet inte var ska det sluta? Är det en tillfällig topp el? Skolplanen (2011) 

slår ut allt fler. Tufft för både frld och unga med jobb! 

 

Landsting/Region 3 

Ca 50 937 barn- och ungdomar 

Angående Första Linjen säger Verksamhetschefen att den kommit igång nu i vår.  

Det är Division psykiatri som är huvudman tillsammans med kommunen och Första Linjen 

drivs med anställda från både kommun och landsting. Första Linjen i området finns till för 

boende i fem närliggande kommuner. Utbyggnad till ytterligare delar av länet pågår. Fler 

medarbetare från BUP har gått till Första Linje mottagningar vilket bidrar till gott samarbete. 

Arbetsgrupper bildade med representanter för BUP och Första Linjen för att stämma av 

gränssnitt och om ”rätt” patienter hamnat på rätt vårdnivå. 

Det finns inga gränssnittsöverenskommelser än. Man håller på att verka fram det.  

BUP har ännu inte sett någon avlastning maa att man nu har en Första Linje. Uppfattningen är 

att en tidigare grupp som inte bedömdes ha tillräcklig psykisk ohälsa för specialistnivå och 

därför avvisades vid remiss till BUP, nu har sökt sig till Första linjen. Inget mellanting mellan 

Elevhälsa och BUP har tidigare funnits. 

 

Landsting/Region 4,  

Ca 264 763 Barn och Ungdomar 

Veksamhetschefsområde 1 

Mkt fokus på Första Linjen, som de tycker fungerar mkt bra! Chefen har varit med från start, 

från uppbyggnaden av Första Linjen.  FL-mottagningarna ligger separerade från BUP i egna 

lokaler. Nästan alla medarbetare kommer från (specialist) BUP, så kompetensen är hög vilket 

är A o O för Första Linjen. Psykologer som sökt till Första Linjen har inte fått högre lön jmf 

med BUP specialist. 

Alla patienter kommer in via ”en väg in” som är BUPs verksamhet. Bemannas av 

sjuksköterskor. Sortering fungerar bra, ibland blir det gränsdragningsdiskussioner men oftast  
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fungerar det smidigt. BUP kan tycka att de har ett högt tryck Att de inte är avlastade, men de 

kan nog ägna sig åt mer specialiserad vård. Det är nog ffa ”nya” barn- o ungdomar som får 

hjälp via Första Linjen. Bra och mycket samarbete med skolhälsovården som är mkt nöjda. 

Nu har de någonstans att hänvisa. Omfattande gruppverksamhet i delar av verksamhetens 

område. 

Konsultativt och förebyggande arbete mot riskgrupper svårt att få tid till – en utmaning. Men 

många patienter! 

Tror att det går att generalisera, samma erfarenhet kring Första Linjen gäller generellt i 

Landstinget/Regionen. 

Vi har samverkansöveresnkommelser med alla kommuner i Regionen.  

 

Verksamhetschefsområde 2 

Första Linjen: Reviderar dokumentet nu, samordnare för Första Linjen jobbar 

tillsammansmed med Enhetschefer för Första Linjen med detta. Hänvisar också till 

utvärderingen som gjordes på SKL mars 2014 och menar att SKLs dokument mm är till stor 

hjälp. Gränssnitten har utgått från, med hjälp av, BCFPI, och förfinats efter hand. Första 

Linjen är etablerad med mottagningar med tillhörande satellitmottagningar. Nyetableringar 

sker utifrån behov o efterfrågan. Samlokalisering av satellitmottagningarna sker med andra 

verksamheter som t.ex. elevhälsans och socialtjänst. I första hand utgått från 

barnantalsunderlag men också tittat på tillgänglighetsaspekt/geografiskt avstånd för 

ungdomarna till Första Linjen. 

BUP inte avlastat. Snare fler ungdomar som får hjälp. Klarar att ge tid inom 7 dagar!  Tror att 

ungdomar vet vad Första Linjen är och erbjuder (kampanjer bla på bussarna) ”En väg in” 

fungerar bra för att triagera. 

Stolt o nöjd över arbetet med Första Linjen. 

 

Verksamhetschefsområde 3: 

Första Linjen-BUP. Ca 20 procent gick till Första Linjen från BUP, samt att Första Linjen har 

fått helt ny grupp patienter. 8 kommuner inom VC-området. Nu finns Första Linjen i två, 

på gång i 2 (bemannas ngn gång/v) Målet är att alla kommuner ska ha Första Linje-

mottagning åtminstone ngn dag i veckan. 

Antalet ärenden korrelerar med antal resurser (personal) som man släppt till Första Linjen. 

Ärendetyngden mkt större för specialist-BUP.  Ligger man rätt? Nu ligger alla 

Neuropsykiatriska utredningar kvar inom specialist-BUP. Flertalet av Första Linjen- 

medarbetare är mycket meriterade. (överströmning, 2/3 från BUP) Lätt att anställa till Första 

Linjen. T.ex. psykologer vill dit. Svårt med psykolog rekrytering till BUP. 

Mycket Neuropsykiatri ärenden som tränger ut de allra svåraste patienterna. 
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Verksamhetschefsområde 4: 

Första Linjen-specialist BUP: 

Första linjen fungerar mycket bra med rådande struktur. Hög kunskap inom Första Linjen. 

Mycket gruppverksamhet som utvecklats över lång tid och med hög evidens inom specialist 

BUP. Nu anpassas denna verksamhet till nya förhållanden  

”En bra verksamhet som om den får fortsätta utvecklas kan bli riktigt bra.” 

Ska ligga i BUPs regi! ”Bra att den ligger i BUP regi eftersom här finns hög kompetens.” 

4 Verksamhetsområden som driver Första Linjen. 20 medarbetare jobbar där i vår stad, som 

gör ett fantastiskt bra arbete. Tycker man lyckats ha ett starkt barnrättsperspektiv.  

Står på de 3 benen, farmaka, social och psykologisk. Vi har gjort något vi ska vara stolta över, 

med Första Linjen. (Bara man nu inte ändrar strukturerna såsom man verkar utveckla hela 

BUP) Viktigt att låta det få växa sig starkt. 

Första Linjen kan verkligen gå in tidigt, håller 7 dagars gräns, vårdgaranti, jobbar 

förebyggande och med kortare insatser. 

Samverkar med fler kommuner. Olika stort inflöde från olika kommuner, men stort! 

Utmaning med skolsamverkan. Jobbar mycket på det nu. 

Tidigare tänkte man att skolorna skulle ta Första Linjen för just tillgänglighetens skull, men 

det är svårt för alla skolor att ha (tycker att inte alla skolor kan ha) Första Linje. Det kan också 

vara ”lättare” för barn- och ungdomar att gå till en mottagning på stan. 

Specialist BUP har tappat personal till Första Linjen. Jobbar nu med kvalitetsarbete för 

specialist BUP. 

På VO-nivå ser man över gränssnitten nu. Diskussion nu inom Landstinget/Regionen- man 

tycker lite olika. Några tycker att Första Linjen ska knoppas av, eller i alla fall vara ett eget 

VO.  

Det är viktigt att det inte blir stuprör i verksamheten 

Viktigt att se över- göra något åt skolornas uppdrag, att bedöma och utreda! 

 

Landsting/Region 5 

Ca 70 794 barn och ungdomar 

Hänvisar för info om Gränssnittsdokument Första Linjen- BUP.                                                    

Dokument finns mel. Psykiatri (barn- och vuxen) och Första Linjen. Första Linjen tycker de 

har en klar bild av vad de ska göra. 

Gemensam Första Linjen mm psykiatri och primärvården. 

Första Linjen låg först på primärvården, (2010, psykologer) nu på Barn o kvinnors hälsa, 

som har ansvar för psykologerna på Första Linjen. Detta bl.a. för att de privata 

vårdcentralerna skulle ha samma tillgång till Första Linjen-psykologerna. 

 



 

10 

 

 

Kommunerna tar mkt av Första Linjearbetet. Skolan. Nu försöker de göra en analys av 

arbetet. Elevhälsan och landstinget jobbar ihop för att hitta en bra modell. Hur kan eleverna 

involveras i det arbetet? 

Man jobbar fram samverkansmodeller, som inte alltid varit förankrade hela vägen. I tidigare 

välkända samverkansprojekt har nu fler kommuner lämnat. 

3 olika förslag kartlagda, vill bla gärna att Skolan tar Första Linjeansvaret (som i Jönköping) 

Skulle också behöva förtydligas vilken ”den nya patientgruppen” är som första linjen möter 

och hur den skiljer sig från BUP:s patienter. Då BUP producerar lika många/fler besök som 

före första linjens införande – ägnar man sig mer åt ”den tunga patientgruppen” eller 

tillgodoser man i större grad behoven i samma patientgrupp som tidigare? 

 

Landsting/Region 6 

Ca 43 544 barn och ungdomar   

De hade ett förberedande arbete (för 2-3 år sedan), vilket lett till att primärvården fått Barn- 

och Ungdomshälsan. Trög uppstart. En verksamhetschef som skulle rekrytera 12 

medarbetare för hela länet. Två kommuner var utgångspunkt. Mobilt. BUP tyckte att Första 

Linjen var för ”snålt”. Och alldeles för mkt generalist tänkande. För mkt bas, för lite i mitten 

av pyramiden. 

Möte anordnades på initiativ av verksamhetschefen på BUP, med fokus på att mitten av 

pyramiden saknas.   

Nu finns en uppdragsbeskrivning med diagnoskriterier, måttligt o lindrigt.  Men Första Linjen 

ska inte ställa diagnos. BUP behöver en primärvårdsnivå som är i pyramidens mittnivå som 

går mot barn- och ungdomspsykiatri. Samtalet fortsätter under hösten. 

Det handlar i stort om att tonvikten ligger mer åt bas- generalistnivå än primär hälso- och 

sjukvårdsnivå. På Första Linjen  

 

Landsting/Region 7 

Ca 46 749 barn och ungdomar 

Riktlinje för Primärvården finns. I området har primärvården ett uttalat ansvar för lindrig 

till medelsvår psykisk ohälsa upp till 18 år Stort engagemang från chefen på BUP. Hen har 

skrivit avvikelserapporter på en mängd remisser från primärvården till BUP för att de 

egentligen är Första Linjen patienter. (Lindrig o lätt) Den "primärvård" som görs är ett besök 

hos doktor sedan vidare remiss till BUP. Det finns inget uppbyggt team för att utifrån 

barnperspektivet jobba med lindriga till medelsvåra ångest, depression, tvång, trauma, social 

fobiska tillstånd (ingen som kan) inom primärvården i landstinget/regionen. Inte heller för 

första delen av det som skall göras kring neuropsykiatriska tillstånd finns det någon 

uppbyggnad för vård kring, inom landstings gruppens vårdgivare.  
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Det är en handfull kommuner inom BUPs verksamhetsområde. För ett par år sedan skulle man 

ta fram en behandlingslinje för Depression – inkluderat Barn o Unga. Varför? Fanns ju bara 

BUP! Resulterat i att man nu ändå uppmärksammat att de ansvar som finns på Första Linjen 

(primärvården) inte kan klaras av där. 

Resultat blir att alla får lite på BUP, även de som har svåra problem och skulle behöva mkt 

insatser! 

Ungdomsmottagningar jobbar med ungdomar men diagnostiserar inte. 

Skolan tolkar sitt uppdrag så att de bara gör begåvningsbedömningar när det finns misstanke 

om ”fel skolform”. Men gör det inte vid t.ex. ADHD-frågeställning som skulle kunna tjäna 

som skolans eget underlag för att bedöma insatser på skolan. Finns en rutin och modell 

(många tjänstemän bekostas av de statliga vårdgarantipengarna man månat om för att klara 

pat. gruppen)! 

 

Landsting/Region 8 

Ca 53 667 barn och ungdomar 

Primärvården Första Linjen.                                                                                           

En länsövergripande överenskommelse finns mellan alla offentliga aktörer på barn-

/ungdomsområdet. Framgår av den att samverkansavtal ska skrivas lokalt.  

Mycket engagemang i frågan. Håller nu på att revidera ansvarsdokumentet Första linjen och 

BUP där man behöver väga in neuropsykiatriska frågeställningar ytterligare, hur det ska 

organiseras i vården. Kan det vara på 2 vårdnivåer?  Första Linjen och BUP deltar med klinisk 

personal och chefer och sitter nu och jobbar med frågan. Synpunkter har framförts att man 

bedömer om och om igen, att det bli för många ”överprövningsdiskussioner”. BUP måste få 

göra sina egna bedömningar inte ta beställningar! 

Samarbetet fungerar olika bra och enkelt med olika kommuner. En utmaning är 

neuropsykiatriska frågeställningar och basutredningar från skolan. Pågår ett arbete för att 

försöka uppnå enighet om detta mellan landstinget och samtliga skolområden i länet.  BUP 

köper idag många utredningar inom neuropsykiatri.  

Diskussioner med och om Habiliteringen kring ansvar, Habiliteringen tog tidigare stort ansvar 

för neuropsykiatrin. Genom åren har man slitit så med detta, inte fått till det fullt ut ännu. 

Bakgrunden är många års dialoger om habiliteringens respektive BUP:s ansvar. Till slut tog 

man in en extern utredare. Skola, BHV, HAB o Brukarorganisationer o BUP satt tillsammans. 

En (1) ingång för Neuropsykiatri skapades utifrån förvaltningschefens krav, en 

utredningsenhet där sedan BUP ansvarade för insatser vid ADHD och habiliteringen för 

insatser vid AST.  Utredningsenheten lades under en 3:e verksamhetschef (inte BUP el HAB 

utan Hud) som en symbol för att hela området inte hörde till antingen BUP eller Hab.   
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2013 lades utredn.enheten ändå under BUP. Omfattande utvecklingsarbete mellan BUP, HAB 

och utredningsenheten resulterade i att motsvarande 4 heltider på HAB fördelades till 5 av 

BUP:s öppenvårdsmottagningar i syfte att patienterna inte skulle få insatser från två 

verksamheter vid samsjuklighet ADHD och AST. Samtidigt kompetensöverföring från HAB 

till BUP. Bra ide men svårt att få det att fungera i praktiken.                                                                         

HAB har haft stor personalomsättning och har idag inte kompetens att bidra med, dialoger om 

hanteringen pågår därför.                                                                                                     

Barnpsykiatriska föreningen har tagit fram riktlinjer för ADHD o Depression, som man tycker 

är bra. Utifrån detta görs vårdprogram inom verksamheterna. Fler kommer. Mycket ses över 

just nu – igen! Kompetensutveckling behövs fortlöpande. 

 

Landsting/region 9 

Ca 72 164 barn och ungdomar 

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken bedömer och utreder barn och ungdomar under 18 år 

med psykiska symtom där misstanke föreligger avseende psykisk sjukdom eller psykiska 

funktionshinder. Behandling bedrivs vid verifierade tillstånd av psykisk sjukdom och 

psykiska funktionshinder. Arbetet bedrivs i samverkan med föräldrar och andra för barnet 

viktiga personer och instanser. (BUPs uppdrag) 

Barn och ungdomar med lindriga psykiska besvär tas emot inom barn- och ungdomshälsan (6-

17 år). Första Linjen och Gränssnitt; Några av de stora städerna/kommunerna har Första 

Linjen. Fler planerar. BUP var med o byggde upp Första Linjen. Uppdraget ligger på Barn- 

och Ungdomshälsan och bemannas både från landsting o kommun. (ser olika ut i olika 

delar av länet vem som är huvudman) 

Uppdrag o gränssnitt gjordes upp under en inlärningsperiod, då satt BUP tillsammans med 

Första Linjen i remisskonferans 1g/v. 

Rutiner finns hur man ska lotsa emellan sig – börjar gnissla nu! Och oftast tycker BUP de för 

snabbt får de som borde klaras på Första Linjen. 

Inflödet mycket stort, både på BUP (som ej avlastats) och Första Linjen! (överhopat!) 

BUP har sitt uppdrag – finns uppdragsbeskrivning som också nivådelar. (Följer SKLs 

områden)  

Nu tittar man på nya rutiner för gränssnitt mm. Inte klart, utan ett arbete som pågår! 
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Landsting/Region 10 

Ca 52 243 barn och ungdomar 

Första Linjen: Projekttiden är över, och från Barn och Ungdomshälsan numera till BUP som 

huvudman. Under projekttiden var det tänkt att ”familjeläkarna” (primärvården) skulle ta 

hand om Första Linjen. Men det fungerade inte, de kunde och ville inte så nu ligga det under 

BUP. Det politiska beslutet var att det skulle finnas en FL på alla större orter (där BUP-

mottagningar fanns), en mottagning med 2 medarbetare (enbart socionomer, det gick inte att 

rekrytera psykolog) men det fungerar inte, var för sårbart, ojämn kompetensfördelning, 

svårighet med handledning, blir lätt ensamarbete. Nu tänker man att ha 1 Första Linje 

mottagning på ett ställe som ska samla alla medarbetare, som sen ska vara mobila och åka ut 

till orterna ca 1 dag/v alt. får de som önskar komma till mottagningen i staden. Mottagningen 

ska bemannas och ge psykologiska behandlingar. Ej medicinering, ej utredningar (hittills). 

Man söker fungerande lösningar – hade önskat tydligare direktiv från stat/ landsting. Hur det 

här skulle organiseras och se ut?  

Vilket uppdrag? Kompetens, nyckeltal för bemanning mm. Politiker har svårt att avgöra hur 

mycket resurs som behövs. Risk för att planera för lite resurser, eller för mycket.  

Det är ingen lätt gränsdragning! Risk för ytterligare sätt att hamna mellan stolarna. 

Samverkan är ett utvecklingsområde! 

Vilka är utmaningarna?  Samverkan med andra aktörer inom första linje: BVC, 

ungdomsmottagning, elevhälsa – för många aktörer med överlappande uppdrag. Primär 

vården har ändå kvar ett ansvar, hur ska det se ut hos dem?  

Har inte någon skriftlig överenskommelse, något dokument. Vi håller på att omorganisera vår 

första linje verksamhet, samverkansdokument ska arbetas fram med primärvården inkl. 

ungdomsmott, BVC men även med elevhälsan som tillhör kommunerna och organiseras med 

stora variationer. Vi har iden att kunna erbjuda mer gruppbehandlingar inom första linjen.  

 

Landsting/Region 11 

Ca 331 402 barn och ungdomar 

Veksamhetschefsområde 1:  

Första Linje avtal finns. Politikerna har givit ett uppdrag.  

 

Veksamhetschefsområde 2: 

Första Linjen/gränssnittsöverenskommelser: 

Primärvården - BUP ser över sitt uppdrag, men lättare nu… De fick be politikerna om ett 

nytt uppdrag då de är så komplext också med elevhälsa, soc. tjänst ”man gav upp”. Kommer 

få ett nytt uppdrag i höst. 
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Veksamhetschefsområde 3: 

Primärvården. BUP-BUM- Habilitering/ Gränssnitts översyn igen.  

Hab./BUP reviderat sin överenskommelse. 

Primärvården/BUP ses också över. Primärvården svår. Första Linjen/Gränssnitt: T.ex. 

ätstörningsvården på primärvården i någon del av verksamhetsområdet (andra delar är det 

privat vård)  

Först 2007 sen 2009 nu from 1/1 2014 tänker ”vi följa överenskommelsen”. Riktlinjen fanns 

men ingen kände till/använde den. 

Central remissmottagning. Primärvården funderar på att dra ihop och ha Första Linjen på 

några av vårdcentralerna. 

Skolan vill gärna ha Första Linjen här, de får göra upp med Primärvården- men gärna det! 

Remisserna på NP-utredningar ökat med 35 % - haft extra medel för team som förkortat 

köerna. Svårt att hitta kompetent personal- pengarna finns 

 

Veksamhetschefsområde 4: 

Första Linjen; fungerar inte (sedan 2008), går inte att hänvisa till Första Linjen, de har inte 

kompetensen. Bör dock ligga kvar på Primärvården. Alla ska till första linjen innan de 

kommer till BUP. 30-40 % ökning på BUP: 

Temagrupp. för Barn o Unga, tvärgrupp från alla verksamheter. Förstärk med resurser till 

primärvården så att det blir en reell första linje. Skolan tar inte sin del. Tvingande i januari.  

BUP kan hinna med och vara uppdaterade att göra det som förväntas av en specialiserad 

verksamhet! 

Behandling efter utredning saknas dock lite, borde förbättras.                                                                             

Svårt att behålla personal (kommunen mkt högre löner) – personal går till Första Linjen.                                            

Stort engagemang i frågan, vi får inte konkurrera! 

 

Veksamhetschefsområde 5: 

Första Linjen/Gränssnitt: Fler små kommuner. Bra samverkanstradition.                                                                     

Hur fungerar det? Vårdcentralerna- ser väldigt olika ut! Ofta bristfällig kompetens kring barn 

och unga. Barnmedicinska mottagningen utvecklades i början, men anser inte att det klarar 

uppdraget pga. alldeles för liten dimensionering, vill ha uppdraget men krav på ytterligare 

resurser. Nu tillbaks till vårdcentralen, vilket är bra då det blir enhetligt i hela regionen, men 

de har inte heller kompetens eller.., nuläget är extremt rörigt!  

I samarbete med, med hjälp av SKL, letar man ett nytt sätt. Tittat på Umeå. 

Nu hoppas man hitta ngn ekonomisk modell för en extra Första Linje-mottagning.  

Fortfarande förvirrande vad Första Linjen är o gör. 

Inledningsvis förvirrat för både skola, föräldrar m.fl.- lite svårt att lotsa. BUP tar fortfarande 

för ”lätta” ärenden. 
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Sitter i ett ”väntrum” vad gäller ansvarsgränserna. Avtalet inte klart. Primärvårdens (sektor 

råd för allmänmedicin) menar att det krävs resurstillskott. 

Dränerat mkt kraft i Sverige, otydligt struktur. 

Intentionen bra- att inte psykiatrisera allt. Tröskeln till BUP högre 

 

Landsting/Region 12 

Ca 58 333 barn och ungdomar  

Första Linjen: Primärvården har ansvar för Första Linjen. BUP har konsulter på Första 

Linjen. Från hösten 2015 uppstart, finns mkt att jobba upp. Inte hittat patienternas sök- 

mönster, de flesta vill till BUP till direkt. Dokument reviderat 1 gång. Det är kuratorer i 

primärvården på Första Linjen. 

En läkare finns anställd på deltid inom primärvården för uppdraget. Barnpsykiatriker från 

BUP är konsulter till primärvården 

På börjad revidering av samverkansdokument. 

Ännu syns inte någon avlastning. (kanske aldrig).  Möjligen får vi fatt i en mellangrupp, ny 

grupp med psykisk ohälsa, som fångas upp till Första Linjen. Fick ”nya” resurser, inte tagit av 

BUP-resurser. Konsulttjänster från BUP är nya tjänster som ska gå till Första Linjen, gagna 

dem, men vi har ännu inte fått fart på det. Samtalsmottagningen med kurator sitter 

tillsammans, servar vårdcentraler i länet (6-14 år). Från 14 år - är det Ungdomsmottagningar. 

Samma chef. Gäller att få snurr på det, informera om det. 

Planen var att det skulle vara en ingång, både BUP o Första Linjen, ett tel.in – slussas rätt. 

Fungerar inte nu, behöver ses över. 

 

Landsting/Region 13 

Ca 86 646 barn och ungdomar. 

Veksamhetschefsområde 1 

Ny verksamhetschef i höst.  Andel barn/ungdomar på BUP 6-7 procent. 

Första Linjen, gränssnitt: Fler lagstiftningar spelar in, alla måste ta ett eget ansvar! HSL, 

Skollagen, Socialtjänstlagen mm kan vi tycka mkt om, men vi kan ju inte styra över dem. 

Brunnit för hälso-sjukvårdsansvaret. Primärvården så centralt för 18år och uppåt i 

landsting/regioner. För barn-och ungdomar helt underdimensionerat. Psykisk ohälsan så 

underutvecklad på primärvården. Inte alls rustat för Första Linjen på primärvården. 

Sen behöver skolan göra sitt förstås! 

Låt BUP bli specialistvård fullt ut! 

Skriv om instruktionerna för uppdrag vårdval!  
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Veksamhetschefsområde 2 

Barnhälsan Första Linje till 12 år. 

Försökt ta fram ett dokument här. 

Barnhälsa/Ungdomshälsa hör till Barn psyk. Delade tjänster för psykologer. Underlättar 

samarbete. 

Remisshantering – träffas var tredje vecka o resonerar ihop. Ett bra lärande. 

Absolut skillnad nu; barn som tidigare avvisas kan hänvisas till barnhälsan. 

Trycket har inte minskat. Men fler får hjälp. Har täckt ett behov som finns. 

Skolhälsan brister! Kartläggning- och begåvningsutredningar som inte upptäckts inom skolan. 

Behöver titta på detta! (hur många lågbegåvade?) Elevhälsan jobbar konsultativt till skolan. 

Och skolans psykologer konsulterar till läraren. 

Hur stor andel är NP-frågeställningar?  Mycket stor. Skolan med i NP-team 

Startar med att erbjuda insatser (föräldrastöd o individuellt) 

Hur stor andel kommer till BUP? 

Kan man ge det man bör förvänta sig av BUP? 

– Tufft med läkarresursen, skulle kunna vara bättre! Och snabbare processer kring 

neuropsykiatri. 

                                                                                                           

Landsting/Region 14 

Ca 50 642 barn och ungdomar 

Första Linjen/gränssnitt 

Sedan april 2014 remisstvång till BUP.                                                                                        

Sen år 2010 Första Linjen tar lindrigt o måttligt. – Fungerar olika beroende på vilken 

hälsocentral.                                                                                                                         

En tvärprofessionell grupp för Första Linjen och BUP, tog fram ett dokument med 

kontaktorsaker, utredning och behandling samt för bedömning av gränssnitt. Implementeras 

nu. Mycket bra dialog. Utmaningar i inlandet och södra länsdelen, det är svårt att rekrytera 

personal. Variationer även inom de privata vårdgivarna. Skolornas Elevhälsa har sitt eget 

uppdrag men ingår i Första Linjen.                                                                                                                     

Begränsat, men krav på remiss har avlastat BUP. Utmaningar med väntetider handlar även om 

BUPs interna arbetssätt – vill gärna ha hjälp. Kommer att införa en ny modell med 

standardiserade patientprocesser och en tydlig schemastruktur under hösten 2015, hela länets 

mottagningar ska gå i takt och med målsättning om 4 genomförda besök/dag. Utmaningar i att 

låta chefer leda och fördela arbete.  
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Landsting/Region 15 

 Ca 29 922 barn och ungdomar 

Första Linjen/Gränssnitts avtal finns. Ungdomsmottagningar finns med kuratorer. 

Verksamhetschefen tog initiativ och frågade primärvården som valde en ort, om de ville göra 

ett Första Linje-projekt (feb-mars 2014) med hjälp av PRIO pengar (tillgänglighetspengar) 

Vill utöka till fler kommuner och göra det fast. Begärt för budget 2016 men fick avslag.  

Politiskt förslag finns om att göra Första Linjen som i Kronoberg 

Primärvården och BUP vill ha det i primärvården. Inte klart än. I överenskommelsen har 

primärvården ansvaret nu. 

Märks det för BUP?  120 nya ärenden 2014 (25 färre än året innan) på den närmast berörda 

mottagningen. Från början fick Första Linjen ”remisser” från BUP 

Nu får Första Linjen mkt direkt från skolan eller föräldrar. Bra! 

SIP ar med skolorna (SIP kollar) 

 

Landsting/Region 16 

Ca 58 127 barn och ungdomar 

Första Lingen/Gränssnitt: Ingenting idag. 

Försökt tydliggöra specialistnivå. 

Inför Budget 2016 – fattar beslut i höst. Högsta politikernivå. Troligen läggs Första Linjen 

under BUP. (Beslut fattat nu) Önskar 12 psykologer och socionomer. Till tre ställen i 

kommunerna tänkt att sitta i primärvårdens lokaler, men ännu inte klart. Kallas 

”samtalsmottagning”. En väg in BUP/Första linjen. Alla landstingsverksamheter ska ha ett 

Första Linje- ansvar. Slutrapport ang. Första Linjeuppdraget klar inom kort (före nyår)Vill 

gärna ha SKL-stöd. 

 

Landsting/Region 17 

Ca 10 269 barn och ungdomar 

Här har har man utökat BUP med två enheter (totalt nu 37 pers.)  Mini Maria och 

Socialpsykiatriskt team som är integrerade verksamheter med socialtjänst och sjukvård. För 

att minska antalet placeringar inom socialtjänsten vill man nu pröva ”Uppsalamodellen” som 

man ser har mycket bra resultat.  

Många barn och ungdomar med Neuropsykiatriska funktionshinder och barn/ungdomar med 

självskadebeteende. BUP utreder alla Neuropsykiatriska frågor. Skolan gör "endast" 

basutredningar och Barnhabiliteringen finns enbart med i Småbarnsteamet som utreder små 

barn med utvecklingsavvikelser.  

Barnhab. kan även testa om (igen) barn som tidigare har utretts på BUP. Lite bättre 

fungerande samarbete kring de små barnen. 
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Klarar alltid kö kravet 

Första Linjen ligger inom barn- och ungdomspsykiatrin - gränssnitt mot specialist BUP. 

PRIMBUP = beteckningen för Första Linjen 

Från BUP är det 1 psykolog och 2 socionomer som endast jobbar med Första Linjen. 

Här håller de på att upprätta gränssnittsdokument. Vem som ska göra vad inom Barnmedicin, 

BUM och Ungdomsmottagning. Gränssnittsdokumentet ska vara klart våren 2016. 

Inga extra insatser är avsatta för Första Linjen. (De flesta fick bara 1-5 besök inom BUP och 

tolkades som Första Linjen). 

När nu antalet patienter till Första Linjen ökar behövs fler behandlare. 

Vad behöver BUP för att motsvara förväntningarna? 

– Fortsatt systematisering och tydlighet i vårdprocessen.  

– Fast vårdkontakt även för barn. 

– Kvalitetsregistren viktiga för att styra med kvalitet. 

– Ännu fler barn och ungdomar med ADHD ska registreras i BUSA. 

– Bra stöd och tydlighet i ledarskapet och resurser, förstås. 

 

Landsting/Region 18 

Ca 24 214 barn och ungdomar 

Första Linjen. Gränssnitt mot BUP: 

BUP har Första Linje uppdraget. Politiskt beslut.   

Länsgemensam BUP mottagning. Två filialåkare till varje kommun, åker och träffar patienter, 

socialtjänst och elevhälsa  

Samma personal för BUP o Första Linjen. MOA-team (mottagning akut)tar emot remisser och 

egen anmälningar och bedömer insatser. Fördelar mellan allmänteam och specialteam. Vid 

behov träffar Moa-personal patienten för en bedömning och kan eventuellt avsluta (upp till 3 

samtal). 

Teamen tar också Första Linjen patienter. Gränssnittet är svårt  

Stimulans och psykiatrimedel har tillfört mer personal men neddragningar har gjort att det är 

en årsarbetare fler än 1996 men sedan dess har det skett en fördubbling av antal remisser.    

Ingen egen slutenvård på BUP. Inläggning sker på barnkliniken och på vuxenpsykiatrisk 

vårdavdelning. Nyligen beslutades i regionen att bygga upp en slutenvård för BUP patienter.  

Startar upp socialpsykiatriskt team (igång 2016) i samarbete med kommunen enligt Uppsala 

modellen för barn och ungdomar med behov av intensivt/mobilt behandlingsarbete för att 

undvika placeringar och inläggning.  

Första Linjen uppdraget är integrerat vilket har fördelar. Terapeuter o socionomer tycker att 

det är lite guldkorn att få jobba med även de lite lättare patienterna, arbetet blir inte så tungt. 
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Stor variation hur samarbetet fungerar mellan olika kommuner och skolor i länet. Det är 8 

kommuner. Elevhälsan poängterar deras uppdrag som hälsofrämjande och förebyggande. 

Oklarheter finns om vem som har ansvar kring tillstånden dyslexi, dyskalkuli och 

språkstörningar och andra specifika inlärningssvårigheter. Kunskapsnivån varierar stort 

mellan olika skolor om neuropsykiatriska tillstånd. 

BUP har huvudansvaret för utredning av ADHD. Barn habilitering ansvarar huvudsakligen 

för patienter med autismspektrum. Överlappningar vanligt. 

Målsättning är en ingång för alla patienter med misstanke om neuropsykiatriska tillstånd. En 

integrering av habiliterings och psykiatrisk kunskap nödvändigt för dessa patienter. 

Områdesgemensam remissdragning vid oklara ärenden. 

 

Landsting/Region 19 

Ca 53 503 barn och ungdomar. 

Gränssnitt mot BUP 

Första Linjen. Sedan några år är den enklare psykiatrin, Barn och ungdomshälsan 

(primärvården) tar i första hand från BVC, och de yngre åldrarna. 

Ungdomsmottagningarna, de lite äldre (kommun o landsting). Barn och familjehälsan tar 

0-12 års ålder, Ungdomsmottagningarna 13-21 år. Bred ingång, oro, trots el ”lite jobbigt” men 

kan också ge psykologiska behandlingar. 

Psykologutredningar kan göras för de yngre, lågstadieåldern, äldre med 

utredningsfrågeställningar remitteras oftast direkt till BUP. 

Gränssnitt fungerar oftast bra, men vi behöver samrådsmöten för att dra frågor för varandra.  

I BUPs uppdrag ingår att agera konsultativt mot Första Linjen. 

Skolorna fungerar mycket olika i länet. Elevhälsan är i praktiken också en ”första linje” – 

vissa skolkuratorer hanterar enklare nedstämdhet/dåligt mående, kriser, familj/skolrelaterade 

problem. Vissa elevhälsor utreder barn på psykolognivå, andra anser att 

psykologtestning/begåvningsbedömning är ”kränkande” för eleven. Vissa elevhälsor har 

skolläkare som ett nav, som gör medicinska bedömningar innan remiss går till BUP, andra 

elevhälsor har knappt någon skolläkare och köper in tjänster på timbasis för medicinska frågor 

som skoliosbedömningar, men anser sig inte ha förpliktelse att undersöka barn med 

neuropsykiatriska eller kognitiva bristsymtom. 

Gränssnittet kring ungdomar som fått asyl och vad de ska ha för hjälp kolliderar ibland. 
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Landsting/Region 20  

Ca 38 814 barn och ungdomar 

Barn-och ungdomshälsan är Första Linjeverksamhet. Tar 6-17 år. 

Första Linjen har inte något utredningsuppdrag och möter inte heller de ensamkommande 

asylsökande barn/ungdomarna. Riktlinjer och överenskommelser finns. Gemensamma 

remisskonferans har tyvärr inte genomförts för att hitta ”rätt” gränssnitt för barn över 6 år. 

Däremot finns sedan oktober 2015 ett gemensamt remissteam för de små barnen, d.v.s. upp 

tom 5 år. I det remissteamet ingår psykolog från BUP, BUH och MBH. Fortsatt mycket stort 

behov av att hitta lotsar och samsyn kring vem som gör vad.  

BUP har lagt mycket kraft på att utveckla sin egen verksamhet. Kompetens har saknats både 

vad gäller barn-och ungdomspsykiater och psykologer. Nu på god väg att ha en funktionell 

bemanning. Utmaning att hantera en lång utredningskö och att finna en samsyn kring 

utredningsmetodik, sedan oktober är en ny utredningsrutin fastslagen och implementerad. 

 I stark utveckling nu. 

 

Landsting/Region 21 

Ca 475 871 barn och ungdomar  

Veksamhetschefsområde 
Första Linje-ansvaret ligger på primärvården och hos BUMM som ett tilläggsuppdrag. Det 

fria vårdvalet ger många vårdgivare inom Första Linjen. Ser olika ut i länet. En beställar- och 

utförarorganisation. En Första Linjemottagning som ”gått före”, fungerat länge och som 

initialt avlastade den lokala BUP-mottagningen. Ibland kanske också utförde mer 

barnpsykiatri än BUP. Avtal och överenskommelser finns i länet. Man arbetar nu fram en 

generell överenskommelse för hela länet. 

Fortfarande stora utmaningar med ffa att ge vård och behandling till barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska diagnoser. 

Kompetenstapp i första hand av erfarna psykologer, beror på pensionsavgångar, att de väljer 

att bli ”privata utredare” – stora möjligheter att starta eget med god försörjning. Men man ser 

också att fler väljer att gå till Första Linjen. En väldigt stor grupp av psykologerna har bara 

jobbat i 0-2 år. För att få jobb på Första Linjen krävs relevant erfarenhet (skolpsykolog, barn-

och ungdomspsykiatri) i 2 år. 

Man beskriver arbetet som tyngre, mer komplext med en personal som bla pga. kortare 

erfarenhet känner sig otillräcklig och därmed mer belastad. 

– Utmaningar är ffa att behålla kompetens, att ”hålla en god logistik” runt neuropsykiatriska 

utredningar. Fortfarande stor efterfrågan. Men nu ffa att ge god behandling efter utredning.  

Man har lagt ner mycket jobb med att ta fram vägledande riktlinjer, som man uppdaterat fler 

gånger. Bla har man just uppdaterat riktlinjerna för NP-utredningar. 

De svårast sjuka som inte behöver, är hjälpta av slutenvård är en utmaning, att ge rätt insatser 

och att komma överens, avtala med kommunerna och ansvarsfördelning. 
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Bilaga 1 

 

Avtal/Överenskommelser/planer som omnämnts och som har bifogats. Ej 

heltäckande. 

 
Kalmar: 

Uppdragsbeskrivni

ng Barn-och Ungdomshälsan 2014-10-13 slutversion.doc
 

Uppsala:  

 Plan för Första Linjen för barn och ungas psykiska hälsa (mars 2013) 

 Överenskommelse mellan primärvård och psykiatrisk specialistvård kring 

handläggning av psykiatrisk sjukdom (2012-06-01, ska gälla 3 år, revideras 

årligen) 

 Slutrapport Första Linjen, Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår 

psykisk hälsa – ”första linjen”- för barn och unga i Uppsala län 2013. (2015-02-

13) 

 

Halland: 

 Överenskommelse mellan närsjukvården och barn- och ungdomspsykiatrisk 

specialistvård (ej undertecknad) 

 

Västerbotten: 

 Ansvarsfördelning första linjen – Bup, avseende barn och unga med psykisk 

ohälsa i Västerbottens läns landsting 2015 (ansvarig och godkänd av VO 

primärvårdschef och VO-chef medicin.) Under revidering.  

 

Sörmland: 

 Slutrapport ang. Första Linjeuppdraget kommer inom kort 

 

Kronoberg:  

 Uppdrag o avgränsning Barn-och Ungdomshälsan 6-18 år, Kronoberg.docx 

 

 

Västernorrland:                                                                                                                                                                                                        

            

Uppdrag 

samverkan kommuner och landsting 131210 rev  150220.pdf
 

 Uppdrag om lokalt samarbete och samordning mellan kommun och landsting i 

Västernorrland 

 

file://///stovs01/users$/mgro/My%20Documents/Uppdrag%20o%20avgränsning%20Barn-och%20Ungdomshälsan%206-18%20år,%20Kronoberg.docx
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Region Dalarna:  

Länsövergripande 

överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna.pdf
 

 Ansvarsfördelning, organisation och resurser inom primärvården och BUP i 

Landstinget Dalarna. Barn och ungdomar med psykisk ohälsa, på rätt vårdnivå, 

med god kompetens och sedda i sitt sammanhang. (2012-10-21-14-10-20) 

undertecknat men revideras nu. 
 

 Vårdprogram BUP Dalarna. Utredning och insatser för barn och unga med 

utveckligsrelaterade funktionsavvikelser, i form av ADHD och autism. Gäller för 

BUP Dalarna 

 

Örebro: 

 Överenskommelse om fördelning av ansvar för vård och behandling mellan 

Psykiatrin och Primärvården inom Hälsoval avseende barn och unga  

(2012-12-12. Ska senast revideras 2014-12-31) Ej reviderad 

 

Västra Götalandsregionen:   

 Ett tillägg, i VGR har politiken gett i uppdrag att arbeta fram ett förslag till hur 

första linjen ska lösas. Arbetet ansvarar KPH, Kunskapscentrum för psykisk 

hälsa för att samordna 

 Väst-BUS-dokument 

Jönköping: 

 Jönköping; Rutin Uppdrag vid barn och ungdomspsykiatriska mottagningen, 

Länssjukhuset Ryhov erbjuds bedömning, behandling, utredning och 

habilitering av psykiska problem hos barn och ungdomar under 18 år. Barn och 

ungdomar med lindriga psykiska besvär till barn- och ungdomshälsan (6-17 år) 

 

Blekinge: 

 Länsövergripande avtal- ansvarsfördelning och samverkan av insatser till barn 

och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtida insatser från olika 

aktörer inom huvudmännen. Landstinget och de 5 kommunerna (undertecknad 

av förvaltningscheferna i kommun och landsting (2012-08/09)  

 

Stockholm: 

 Jobbar nu på att få fram en generell överenskommelse för länets Första Linje. 
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Norrbotten:  

 BUP-Första Linjen i Norrbotten 

HÖK.docm

 
Gävleborg: 

 Under revidering; 

Gränssnitt_mellan_

psykosocial_verksamhet_inom_familjehälsan_och_Barn-_oc....doc
 

Västmanland: 

Håller på att ta fram samverkansöverenskommelser 

 

Gotland: 

Gränssnittsdokument ska vara klart våren 2016 

 

Jämtland/Härjedalen: 

  

Jämtbus 2015 

(1).pdf
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Bil 2  

BUP och första linjen jämfört med befolkningsunderlag 

Andel av bef.underlag till första linjen är endast de som rapporterat in, kravet var bara att minst 1 Första 

Linjeverksamhet skulle redovisa resultat. Så egentligen säger den ingenting. 

 

”Väntetider” betyder endast att det är därifrån siffrorna är hämtade. 

 

 
Befolkningen 0-17-åringar ökat mellan 2012-2014. Andelen som besöker BUP ligger i riket på samma nivå 

2012 som 2014. Fler förstabesök har gjorts. 

  

 

 

 

  

Län

Befolkning 0-17 år 

2014

Första linjen start 

av aktivitet 

väntetider 2014

BUP genomförda 

(besök) 

väntetider 2014

Andel av 

befolknings-

underlag (0-17 år) 

till BUP

Andel av 

befolknings-

underlag (0-17 år) 

första linjen

Blekinge län 29 922                    91 812 2,7% 0,3%

Dalarnas län 53 667                    311 753 1,4% 0,6%

Gotlands län 10 269                    110 299 2,9% 1,1%

Gävleborgs län 53 503                    1043 1516 2,8% 1,9%

Hallands län 65 157                    12 1174 1,8% 0,0%

Jämtlands län 24 214                    193 677 2,8% 0,8%

Jönköpings län 72 164                    0 1069 1,5% 0,0%

Kalmar län 43 544                    6 889 2,0% 0,0%

Kronobergs län 38 814                    638 598 1,5% 1,6%

Norrbottens län 45 521                    27 973 2,1% 0,1%

Skåne län 264 763                  398 6626 2,5% 0,2%

Stockholms län 475 871                  470 15933 3,3% 0,1%

Södermanlands län 58 127                    124 1748 3,0% 0,2%

Uppsala län 70 794                    117 705 1,0% 0,2%

Värmlands län 50 937                    44 807 1,6% 0,1%

Västerbottens län 50 642                    53 1546 3,1% 0,1%

Västernorrlands län 46 749                    105 975 2,1% 0,2%

Västmanlands län 52 243                    517 1427 2,7% 1,0%

Västra Götalands län 331 402                  9 4852 1,5% 0,0%

Örebro län 58 333                    0 833 1,4% 0,0%

Östergötlands län 88 646                    45 1615 1,8% 0,1%

Riket 1 985 282              4313 45827 2,3% 0,2%

Län 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Blekinge 29 922        29 243        28 947        812        854        911        2,7% 2,9% 3,1%

Dalarna 53 667        52 947        52 571        877        701        924        1,6% 1,3% 1,8%

Gotland 10 269        10 243        10 296        301        372        336        2,9% 3,6% 3,3%

Gävleborg 53 503        52 645        51 957        1 516     1 416     1 356     2,8% 2,7% 2,6%

Halland 65 157        63 931        63 496        1 230     937        984        1,9% 1,5% 1,5%

Jämtland Härjedalen 24 214        24 071        23 947        678        556        567        2,8% 2,3% 2,4%

Jönköping 72 164        70 994        70 304        1 071     905        832        1,5% 1,3% 1,2%

Kalmar 43 544        42 871        42 779        939        910        797        2,2% 2,1% 1,9%

Kronoberg 38 814        37 929        37 343        598        625        588        1,5% 1,6% 1,6%

Norrbotten 45 521        45 436        45 412        973        1 126     1 004     2,1% 2,5% 2,2%

Skåne 264 763      259 573      256 217      6 626     6 223     6 201     2,5% 2,4% 2,4%

Stockholm 475 871      466 593      457 873      16 130  15 347  15 025  3,4% 3,3% 3,3%

Sörmland 58 127        56 936        55 878        1 763     1 551     1 615     3,0% 2,7% 2,9%

Uppsala 70 794        69 798        69 355        829        711        736        1,2% 1,0% 1,1%

Värmland 50 937        50 587        50 467        808        907        819        1,6% 1,8% 1,6%

Västerbotten 50 642        50 294        50 113        1 580     1 858     1 972     3,1% 3,7% 3,9%

Västernorrland 46 749        46 380        46 312        985        851        1 011     2,1% 1,8% 2,2%

Västmanland 52 243        51 291        50 369        1 429     1 299     1 245     2,7% 2,5% 2,5%

Västra Götaland 331 402      325 837      321 587      4 852     4 759     5 065     1,5% 1,5% 1,6%

Örebro 58 333        57 505        56 768        833        814        673        1,4% 1,4% 1,2%

Östergötland 88 646        87 374        86 130        1 615     1 466     1 737     1,8% 1,7% 2,0%

Riket 1 985 282  1 952 478  1 928 121  46 445  44 188  44 398  2,3% 2,3% 2,3%

Befolkning 0-17

Totalt genomförda förstabesök 

på BUP (öppenvård) från 

väntetider.se

Andel av befolkningsunderlag 

som besökt BUP (öppenvård) 

under året
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Jämförelser år 2012-2014, antal besök på BUP under åren 2012-2014. 

Siffror från SKLs verksamhetstabeller. ”Antal besök BUP totalt” är summan av ”antalet läkarbesök inom BUP” 

och ”antalet besök hos annan personalkategori än läkare inom BUP”. 

Antal besök har ökat med 9,2 % mellan 2012 och 2014 

 

Län 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Blekinge 1 986           2 110       1 613       12 920     12 381     12 071     14 906     14 491     13 684     

Dalarna 3 068           2 879       2 330       22 471     22 987     21 208     25 539     25 866     23 538     

Gotland 1 340           1 366       1 201       4 399       4 587       4 439       5 739       5 953       5 640       

Gävleborg 5 067           4 354       4 169       22 672     23 196     22 139     27 739     27 550     26 308     

Halland 4 679           4 816       4 899       25 268     25 767     26 640     29 947     30 583     31 539     

Jämtland 1 133           1 301       1 624       11 383     9 657       9 155       12 516     10 958     10 779     

Jönköping 4 307           4 136       3 302       15 033     14 771     9 689       19 340     18 907     12 991     

Kalmar 3 687           3 109       3 514       19 011     16 992     17 011     22 698     20 101     20 525     

Kronoberg 1 808           1 737       2 061       12 073     12 099     11 839     13 881     13 836     13 900     

Norrbotten 1 442           1 490       1 366       8 530       8 499       7 211       9 972       9 989       8 577       

Skåne 16 838        18 452     19 838     87 071     85 007     85 437     103 909  103 459  105 275  

Stockholm 40 293        41 878     40 854     160 324  155 359  113 532  200 617  197 237  154 386  

Sörmland 5 157           4 288       4 020       27 145     25 249     23 876     32 302     29 537     27 896     

Uppsala 4 763           4 148       4 209       18 352     16 417     15 665     23 115     20 565     19 874     

Värmland 2 748           2 509       3 039       14 019     14 188     21 751     16 767     16 697     24 790     

Västerbotten 4 086           3 931       3 580       23 600     23 279     23 220     27 686     27 210     26 800     

Västernorrland 2 673           2 588       2 517       17 312     14 214     13 014     19 985     16 802     15 531     

Västmanland 2 798           3 112       2 797       18 032     19 770     16 558     20 830     22 882     19 355     

Västra Götaland 16 380        15 472     14 789     82 185     78 220     77 795     98 565     93 692     92 584     

Örebro 2 745           3 071       3 197       15 817     19 943     18 328     18 562     23 014     21 525     

Östergötland 7 249           7 602       7 675       40 854     38 525     36 429     48 103     46 127     44 104     

TOTALT 134 247      134 349  132 594  658 471  641 107  587 007  792 718  775 456  719 601  

Antalet läkarbesök inom BUP

Antalet besök hos annan 

personalkategori än läkare inom 

BUP. Antal bersök BUP totalt


