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1. Satsningen på tillgänglighet inom första linjen  

 

Välkommen till satsningen att mäta tillgänglighet inom första linjen. Det är en viktig 

del i arbetet med att utveckla första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa och 

vi är därför glada över att ni väljer att vara med i mätningen. Vi har i det här 

välkomstpaketet samlat information till dig som ska rapportera och vill börja med att 

ge er en allmän beskrivning av arbetet. 

Med tillgänglighet inom första linjen avses tillgänglighet till den funktion eller 

verksamhet i kommuner och landsting som först möter ett barn eller en ungdom med 

ett indikerat problem. 

Sedan 2014 pågår mätning av tillgänglighet inom första linjen för barn under 18 år. 

Just nu deltar drygt 35 verksamheter. Första linjeverksamheterna utgörs av 

landstingsdrivna, kommunalt drivna och integrerade verksamheter (delat 

huvudmannaskap mellan kommun och landsting).  

Mätningen ger en möjlighet att följa upp vilken tillgänglighet er verksamhet har. Det 

innebär även att ni kan se hur många barn som besöker er verksamhet varje månad 

med könsuppdelad statistik. Den senaste uppdateringen innebär att vi också samlar in 

uppgifter om kontaktorsak och antal aktiviteter. 

Siffrorna rapporteras in varje månad i databasen Signe som är enkel att använda. 

 

 



 

 

 

 

2. Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa  

 

Mätningen är en del av arbetet inom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa, resultatet av en 

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL. 

Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa 

med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. 

 

3. Inrapporteringen  

 

Målgrupp 

Redovisningen omfattar barn och ungdomar (0-17 år) med psykisk ohälsa som tagits 

emot inom den rapporterande första linjeverksamheten under den aktuella månaden.  

Rapporteringsfrekvens  

Varje månad rapporteras föregående månads siffror in. Rapporteringsformulären är 

öppna från den första till den sista dagen varje månad. 

 

Exempel: januari månads patienter rapporteras under februari månad.  
 
 

Rapporteringsformulär  

Inrapporteringen sker i databasen Signe som ni hittar på direktlänken 

https://signe.vantetider.se eller via http://vantetider.se.  

 

Inrapporteringen sker till två olika typer av formulär, ett som utgår från när aktiviteten 

avslutades och ett som utgår från när aktiviteten startade. Ni får själva välja vilket av 

formulären ni använder. Vi ser dock helst att ni använder formuläret som utgår från 

när aktiviteten avslutades eftersom den ger mest information. 
 

Alla som har avslutat en kontakt under den aktuella månaden 

Denna enkät är den mest utförliga av de två och omfattar alla som har avslutat en 

kontakt under den aktuella månaden. Här anges datumen för när kontakten begärdes, 

när första aktiviteten startade och när kontakten avslutades. Dessa datum tillsammans 

med födelseår och kön är obligatoriska uppgifter som inte går att hoppa över i 

inmatningen. Det finns även frivilliga uppgifter som vi starkt rekommenderar att man 

fyller i om möjlighet finns. De frivilliga uppgifterna är kontakorsak och antal 

aktiviteter som fylls i genom att välja något av alternativen i rullgardinsmenyn. Se 

Tabell 1 för ytterligare information. 
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Tabell 1. Avslutad kontakt under månaden. 

Variabel Information Format Kommentar 

Födelseår Obligatoriskt ÅÅÅÅ   

Kön Obligatoriskt Flicka/Pojke  

Kontaktorsak Frivilligt 

 

Alternativ: 

1. Oro/ångest 

2. Nedstämdhet/depression 

3. Stressrelaterad 

problematik 

4. Lindrigare tvång/fobier 

5. Missbruk 

6. Familjerelaterad 

problematik 

7. Utåtagerande beteende 

8. Koncentrationssvårigheter 

9. Sömnproblem   

Välj det alternativ som 

är den huvudsakliga 

kontaktorsaken 

Begäran av 

kontakt 

Obligatoriskt ÅÅÅÅ-MM-DD Första gången enheten 

kontaktas via 

exempelvis: 

telefonsamtal, 

remissdatum, epost 

(datum skickat), 

direktkontakt, 

webbokning, ”drop-in”. 

Alla som inte direkt 

hänvisas vidare till 

annan verksamhet ska 

rapporteras. 

Start av första 

aktivitet 

Obligatoriskt ÅÅÅÅ-MM-DD Nybesök, första besök, 

behandlingsbesök, 

telefonrådgivning 

Totalt antal 

aktiviteter  

Frivillig Alternativ: 

1-2,  

3-5,  

6-10 

11-15 

16-20, 

mer än 20  

Fysiska besök, 

telefonrådgivning 

Kontakt avslutad Obligatoriskt ÅÅÅÅ-MM-DD  



 

 

 

 

 

 

Alla som har fått en start av aktivitet under den aktuella månaden  

Denna enkät är lite kortare och ger därmed inte lika mycket information tillbaks. Den 

omfattar alla som har fått en start av aktivitet under den aktuella månaden. Här anges 

datumen för när kontakten begärdes och när första aktiviteten startade. Även födelseår 

och kön fylls i. I denna enkät är alla uppgifterna obligatoriska. Se Tabell 2 för 

ytterligare information. 

 

 

 

4. Stöd till er som rapporterar  

 

Support från SKL 

Vi vill att du ska höra av dig om du har frågor om inrapporteringen. Du är välkommen 

att höra av dig till jonas.stenberg@skl.se.   

Samordnare  

För att utveckla och underlätta arbetet med inrapporteringen finns det en samordnare 

för varje län. Samordnarna kan stötta dig i frågor om rapporteringen och utgör även en 

länk mellan oss och er som rapporterar när det gäller att förbättra arbetet.  

Manual för rapportering i databasen Signe  

Tillsammans med det här dokumentet tillhandahåller vi även en manual för 

inrapporteringen i databasen Signe. Manualen finns tillgänglig på första sidan när du 

loggar in i Signe och på Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida. 

 

 

Tabell 2. Start av första aktivitet under månaden. 

Variabel  Information Format Kommentar 

Födelseår Obligatoriskt ÅÅÅÅ   

Kön Obligatoriskt Flicka/Pojke  

Begäran om kontakt  Obligatoriskt  ÅÅÅÅ-MM-DD Första gången enheten 

kontaktas via exempelvis: 

telefonsamtal, remissdatum, 

epost (datum skickat), 

direktkontakt, webbokning, 

”drop-in”. Alla som inte 

direkt hänvisas vidare till 

annan verksamhet ska 

rapporteras. 

Start av första 

aktivitet 

Obligatoriskt ÅÅÅÅ-MM-DD Nybesök, första besök, 

behandlings besök, 

telefonrådgivning 

mailto:jonas.stenberg@skl.se
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/barn-unga/forsta-linjen/tillganglighet-inom-forsta-linjen/

