
 

 

 

 

Kort information om att mäta  
tillgänglighet inom första linjen 

 

1. Varför? 

2. För vilka? 

3. Hur?  

4. Vilket stöd finns för oss som ska rapportera?  

5. Hur anmäler vi oss? 

1. Varför?  

 

För att möta de barn och unga som lider av lätt till medelsvår psykisk ohälsa finns 

första linjen, nivån mellan den generella (som riktar sig till alla barn och unga) och 

specialistnivån. Eftersom första linjen är en relativt ny typ av verksamhet behöver vi 

veta mer om barnen som söker sig till första linjen. Hur många barn får hjälp och hur 

snabbt får de den hjälp de behöver? 

Genom att ingå i mätningen av första linjen medverkar ni till att skapa en nationell 

bild av de barnen som kommer till första linjen. Ni ger även er själva möjligheten att 

följa upp ert eget arbete genom ett webbverktyg. 

Arbetet med att mäta tillgängligheten görs inom ramen för projektet Uppdrag Psykisk 

Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

2. För vilka?  

 

Mätningen av tillgänglighet riktar sig till alla första linjeverksamheter som arbetar 

med barn och unga 0-17 år. Det går bra att vara med även om ni är en verksamhet som 

också vänder er till äldre barn men då rapporterar ni endast in de barn som är under 18 

år.  

Exempel på verksamheter som deltar: ungdomsmottagningar, primärvård, BVC, 

elevhälsa, råd och stöd inom socialtjänsten och familjecentraler. 

 

3. Hur?  

 

Det är enkelt att anmäla sig och det går snabbt att komma igång med 

rapporteringsverktyget. Varje månad rapporterar ni in de barn som startade eller 

avslutade en aktivitet på er verksamhet månaden innan. De barn som 

startade/avslutade en aktivitet i januari rapporterar ni in någon gång under februari 

månad. Ni fyller i barnets kön, födelseår och datum för olika händelser. Den senaste 

 



 

 

 

 

uppdateringen innebär att vi också samlar in frivilliga uppgifter om kontaktorsak och 

antal aktiviteter. 

När ni anmäler er får ni inloggningsuppgifter skickade till er via mail och ni loggar 

enkelt in via Väntetider i vården.  

 

Varje första linje väljer själv hur man sköter inrapporteringen administrativt på 

verksamheten. Vissa verksamheter samlar exempelvis samman personalens 

information om barnen på papper och en ansvarig rapportör för in uppgifterna i 

databasen. Man kan vara fler rapportörer som hjälps åt per verksamhet. Några 

verksamheter använder möjligheten till automatisk överföring från journalsystemet. 

 

4. Vilket stöd finns för oss som ska rapportera?   

 

När ni anmäler er får ni ett välkomstmaterial med ytterligare information om hur ni 

går tillväga. Om ni i verksamheterna har frågor så kan ni få stöd på flera olika sätt. I 

varje län finns en samordnare som kan hjälpa dig i frågor om rapporteringen och som 

även utgör en länk mellan SKL och er som rapporterar när det gäller att utveckla 

arbetet. Ni är välkomna att höra av er till jonas.stenberg@skl.se med era frågor. 

 

5. Hur anmäler vi oss? 

 

Ni anmäler er genom att skicka ett mail till jonas.stenberg@skl.se. I mailet uppger ni 

följande uppgifter:  

 Namn på verksamheten. 

 Kort beskrivning av verksamheten, vilken målgrupp ni arbetar mot och på 

vilket sätt ni arbetar (högst ca 50-100 ord).  

 Namn på den/de personer som ska rapportera. 

 E-post till den/de personer som ska rapportera. 

 Jobbmobil (om det finns) till den/de personer som ska rapportera för att kunna 

få engångslösen även på sms. 

Välkommen in med er anmälan! 
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