
 

 

Uppdragsbeskrivning för 

Barn- och ungdomshälsan  
 

Syfte 

Tydliggöra uppdraget. 

 
Mål 

Göra verksamheten känd i vårt län samt tydliggöra de olika gränssnitten för 

samverkan. 

 
Giltighet 

Tills vidare. 

 
Målgrupp 

Medarbetare inom Barn- och ungdomshälsan samt interna och externa aktörer 

med uppdrag barn- och ungdomar inom landstinget och kommunerna i Kalmar 

län. 

 

Ansvarig för dokumentet 

Primärvårdsförvaltningen. 

 

Revideras och följas upp 

Vid behov. 

 

Beslutsdatum 

2014-10-13 
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Inledning 

 

Barn- och ungdomshälsan 6 till 18 år 

Den nya verksamheten måste möta det behov av tidiga insatser i form av 

hälsoprevention, stöd och behandling som idag inte kan tillgodoses på ett 

tillfredsställande sätt. 

Första linjens hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa 6 till 18 

år och deras vårdnadshavare byggs upp som en länsövergripande verksamhet, 

som utvecklas och förbättras utifrån kontinuerlig och noggrann utvärdering. 

Verksamheten ska vara mobil och utgå från två orter i länet, Kalmar och 

Västervik. För att uppfylla närhetsprincipen ska verksamheten byggas upp med 

ett tydligt krav på att ge de vårdsökande möjlighet att få besök på den plats i 

länet där de själva befinner sig eller har behov av att få besök. Det kan vara på 

hälsocentral, i skolan, i hemmet eller annan lämplig plats, allt efter önskemål 

och behov. Behovet som den vårdsökande har ska vara styrande. Genom att 

arbeta på detta sätt ges samma förutsättningar för alla barn oavsett var i länet 

bostadsorten är. Möjligheten till samverkan med skola, sociala verksamheter 

eller andra samarbetspartner ökar och är av största vikt för barnet/ungdomens 

välbefinnande.  

Styrkan med att ha verksamheten uppdelad på två orter och i två mobila och 

multidisciplinära team är att man får god geografisk tillgänglighet till barn och 

ungdomars vardagsmiljö och samverkanspartners, (närhetsprincipen) samt att 

teamen kan stödja och utbyta erfarenheter med varandra i svåra 

frågeställningar.  

När det gäller samverkan och gränssnitt så har man sett att det finns ett klart 

samband mellan skolresultat och psykisk hälsa bland barn och unga och 

Elevhälsan blir en viktig samarbetspartner. Den nya skollagen innebär att 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. 

Barn och Ungdomspsykiatrin liksom Socialtjänsten är andra viktiga 

samarbetspartners. 

Det är sammanfattningsvis viktigt att ha kunskap om de olika huvudmännens 

uppdrag för att på bästa sätt kunna samverka och stödja barnet/ungdomen till 

ett bra och hälsosamt liv.     

Personalen i Barn och ungdomshälsan 6-18 år måste besitta en hög kompetens 

samt vara flexibel i sitt arbetssätt. Bemanningen kommer att utgöras av 

psykologer, kurator, sjuksköterska alla med kompetens och erfarenhet inom 

barn- och ungdomsområdet och helst med fortbildning/påbyggnadsutbildning i 

psykoterapi för barn-och ungdomar. Sekreterare kommer ingå. Stor 

noggrannhet vid rekrytering och speciellt för den ledande funktionen måste 
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beaktas. Viktigt är också att verksamhetschefen har ett stöd i en utsedd 

medicinskt ansvarig läkare. 

Tillgänglighet 

Erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser och därmed förhindra utveckling av 

allvarlig problematik. Utgångsläget för verksamheten är av förebyggande 

karaktär och det är av vikt att väntetiden för en första kontakt är kort. 

Tillgänglighetsperspektivet skall uppfylla enligt hälso-och sjukvårdslagen samt 

inkommande Patientlag (2015).  

Det ska vara enkelt att nå verksamheten. Patienten själv eller dennes familj 

(egenremiss). Elevhälsan, socialen, primärvården (läkare, sjuksköterska, 

psykolog) eller andra delar av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 

(barnhälsovård, barnsjukvård, barnhabilitering, barnpsykiatri) kan vara 

remittenter. 

 

Uppdrag och mandat från familjen 

Ärenden kan aktualiseras från familjen eller via remiss från vårdgranne eller 

samarbetspartner. För barn och yngre ungdomar är samförstånd med och 

uppdrag från vårdnadshavare nödvändigt. Äldre tonåringar kan i vissa fall söka 

själva utan vårdnadshavares vetskap. Huruvida vårdnadshavare kan hållas 

utanför information om kontakt med eller insatser från hälso- och sjukvårdens 

sida måste avgöras utifrån ungdomens ålder, önskan, situationen och 

föräldraansvaret. 

I nuläget fungerar barnpsykiatrin på många platser i landet både som första 

linjens vård och som specialistvård. För att kommuner och landsting ska kunna 

motsvara barns och ungdomars behov av insatser vid psykisk ohälsa måste det 

utöver ett tydligt uppdrag för barnpsykiatrin också finnas ett klart uppdrag till 

övriga aktuella aktörer. Ett ofta återkommande önskemål från berörda aktörer är 

en tydlighet i ansvarsfördelningen 

 

Övergripande strategier och arbetssätt  

 Verksamheten tillför psykologisk kunskap utifrån ett salutogent och 

biopsykosocialt synsätt genom att erbjuda kompetens och utveckling av 

behandlingsmetoder till aktuella delar av primärvård och övriga 

samarbetspartner gällande frågor om psykosociala/ psykologiska 

problemställningar aktuella för åldersgruppen. 

 Verksamheten erbjuder behovsanpassade preventiva och tidiga individ- 

och familjeinriktade insatser vad gäller bedömning, stöd och behandling 

till målgruppen.  
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 Verksamheten utgör en lättillgänglig enhet för barn och unga och deras 

familjer och en avlastning till den specialiserade vården, BUP. 

 Insatserna syftar till prevention, upptäckt och bedömning kring psykisk 

ohälsa och tidig kortvarig behandling.  

 Insatserna utförs i enlighet med vetenskap och väl beprövad erfarenhet. 

Metodvalet är flexibelt anpassat till uppdragets art och individens 

behov. 

 Uppföljning och utvärdering av verksamheten ska följa landstingets 

regelverk. Framtagning av verksamhetsplan och nyckeltal är en viktig 

framgångsfaktor. 

 Personalen i Barn-och ungdomshälsan kommer utifrån verksamhetens, 

teamets och de yrkesspecifika behoven få tillgång till 

kompetensutveckling, fort-och vidareutbildning samt handledning 

 

Målgrupper 

 Familjer med barn och unga i åldersgruppen 6 till18 år som uppvisar 

symtom på lindrig och måttlig psykisk ohälsa. 

 Vårdnadshavare till barn i åldersgruppen som har behov av stöd i sitt 

föräldraskap. 

 Barn och unga i åldersgruppen som har behov av stöd för psykisk hälsa 

och välbefinnande. 

 Samverkanspartner inom primärvård och elevhälsan som har behov av 

ökad kunskap gällande åldersgruppen genom t.ex. konsultation, 

handledning, metodutveckling och samverkan. 
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Beskrivning av uppdrag och funktioner  

 

 

 
Generell 

nivå 
Barn- och ungdomshälsan BUP 

       Före-

byggande 

Generellt 

hälso-

främjande och 

förebyggande 

psykosocialt 

arbete.  

Samverkan 

med berörda 

enheter. 

Konsultativt stöd till aktuell personal 

angående prevention, tidiga insatser 

gällande barn och ungdomars psykiska 

hälsa/ohälsa av generellt, riktat och 

individuellt slag. 

Ge tillfälle till reflektion och möjlighet att 

diskutera enskilda ärenden i syfte att ge 

en ökad kunskap och bidra till ett 

professionellt förhållningssätt. 

Bidra till identifiering och implementering 

av arbetsmetoder i landstingets 

organisation som syftar till att förebygga, 

upptäcka och bedöma psykisk ohälsa i 

åldersgruppen  

Konsultativt stöd 

till första linje och 

basnivå. 

Information och 

utbildning till 

första linjen och 

basnivå. 

 

 

 

Identifiera/ 

bedöma 

Upptäcka och 

remittera 

psykisk ohälsa. 

Upptäcka och bedöma graden av 

psykisk ohälsa 

Identifiera grad av 

allvarlig psykisk 

ohälsa 

Utreda  Kartläggning och bedömning av 

problemens art, grad av psykisk ohälsa 

behandlingsbehov samt vid behov 

remittera vidare till annan verksamhet 

Utreda måttlig, 

svår psykisk 

ohälsa 

Behandling  Behandling av lindrig och måttlig* 

psykisk ohälsa för barn och unga i 

åldersgruppen. Kan ske individuellt 

såväl som i gruppverksamhet 

Konsultation till vårdnadshavare med 

upplevd problematik runt barn och unga 

i åldersgruppen. Som exempel 

individuellt föräldrastöd, stödjande 

samtal, psykoedukativ behandling, riktad 

föräldragruppsverksamhet med flera 

typer av insatser. 

Konsultativt stöd 

till första linje och 

basnivå. 

Information och 

utbildning till 

första linjen och 

basnivå. 
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*Problematik och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar finns nästan alltid 

utefter ett kontinuum från lindrig, måttlig till svår. För gruppen måttlig psykisk 

ohälsa tas ett gemensamt ansvar av Barn och ungdomshälsan och BUP för 

utredning och behandling, där t ex funktionspåverkan, symtomduration, 

familjeproblematik, samsjuklighet och behandlingsframgång är faktorer som 

inverkar på val av rätt vårdnivå.  

 

Avgränsningar 

 

Vägledande för ansvarsfördelning 

Kontaktytan mot BUP bedöms vara den största och även mest komplexa, varför 

det krävs en mer detaljerad beskrivning. Nedan ses exempel på avgränsning 

mellan vad barn, ungdomar och deras familjer får hjälp med inom första linjen 

för psykisk ohälsa och vilken problematik som inte behandlas. 

 

Barn-och Ungdomshälsan  

 Kroppsliga symtom som huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter 

kan behandlas vid misstanke om att orsaken är psykisk ohälsa såsom 

stress, familjeproblematik m.m. (ej mobbing).  

 Nedstämdhet samt oro och ångest behandlas om symtomen är lindriga 

till måttliga och svarar bra på en kortare behandlingsinsats. 

 Nydebuterat matmotstånd hos barn under 13 år med lite viktpåverkan ej 

ätstörning). 

 Specifik fobi behandlas om symtomen är lindriga och svarar på 

behandling. 

 Föräldrastöd (t ex vid beteendeproblem, trots mm) 

 Barn med kraftig övervikt/fetma, rådgivande samtal med 

vårdnadshavarna om t ex gränssättning, ätande som ångestdämpning 

(kortsiktig) beteendeförändring, motivation till träning m.m. Vid utebliven 

behandlingsframgång remiss vidare 

 Oroliga/ängsliga barn (till exempel separationsångest, eller extremt 

blyga barn) som undviker aktiviteter men ej har en fullt utvecklad till 

exempel social fobi m.m. 
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BUP 
Remisser som skrivs från den nya verksamheten till BUP måste accepteras i 

det individuella fallet. Vidare är det viktigt att samråd mellan den nya enheten 

och BUP genomförs regelbundet i organiserad form. I detta forum görs 

tolkningar och utvärdering av rekommendationer avseende gränssnittet om 

vilka barn och ungdomar som bör hänvisas och/eller remitteras till BUP. 

 

Barn och ungdomspsykiatrin 

 Misstanke om allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni, depression 

eller bipolär sjukdom.  

 Tvångsproblematik. 

 Betydande koncentrations/inlärningsproblematik såsom 

uppmärksamhetsstörning, ADHD, ADD. 

 Trauma.  

 Självskadebeteende, mer än enstaka händelse.  

 Hemmasittarproblematik (alltså långvarigt skolkande, där skola, familj, 

sociala myndigheter och BUP ofta behöver samverka).  

 Svår, multiproblematisk psykosocial situation, dysfunktionell 

familjesituation, missbruk. 

 Långvarig problematik som funnits under flera år går oftast inte att 

behandla på 1-5 gånger utan behöver remitteras till BUP.  

 

Barn- och ungdomskliniken 

Barn och ungdomar med återkommande psykosomatiska symtom där de 

psykosociala faktorerna bedöms vara dominerande bör tillhöra den nya 

enhetens uppdrag. Det är dock viktigt med samverkan kring dessa barn och att 

det somatiska omhändertagandet säkerställs av barnkliniken. 

Även barn med psykologisk pålagring vid långvariga somatiska 

sjukdomstillstånd ska kunna få hjälp från den nya enheten 

 

Barnhälsovården 

De barn i åldern 5-6 år och deras vårdnadshavare som bedöms vara i behov av 

fortsatt stöd ska kunna remitteras till den nya enheten 
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Hälsoval Kalmar 

Barn och ungdomar med återkommande psykosomatiska symtom där de 

psykosociala faktorerna bedöms vara dominerande bör tillhöra den nya 

enhetens uppdrag. Det är dock viktigt med samverkan kring dessa barn och att 

det somatiska omhändertagandet säkerställs inom primärvården. 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

De barn som efter utredning inte visat sig tillhöra barn- och 

ungdomshabiliteringen kan remitteras till den nya enheten. I de situationer där 

barnet är i behov av fortsatt stöd kan elevhälsan eller Barn och ungdomshälsan 

vara aktuella som fortsatt stöd och kontakt.  

 

Elevhälsan 

Remittering kan göras till den nya enheten för barn och ungdomar med symtom 

som inte är kopplade enbart till skolsituationen, exempelvis barn och ungdomar 

som uppvisar måttliga symtom på depression/ångest eller utåtagerande av 

måttlig grad. Elevhälsan är att betrakta som elevernas ”företagshälsovård”. 

Kontinuerlig samverkan mellan elevhälsan, den nya enheten och BUP är en 

förutsättning. 

 

Socialförvaltningen 

Barn och ungdomar eller deras vårdnadshavare som är i behov av 

psykologiskt/psykosocialt stöd utöver det som socialförvaltningen kan erbjuda 

uppmanas att ta kontakt med den nya enheten (egenremiss).    

 

Samverkan 

För ett välfungerande effektivt skyddsnät där inga barn, ungdomar eller familjer 

faller mellan stolarna kräver regelbunden samverkan gällande alla 

gränsområden mellan länets barn- och ungdomsverksamheter. 

Så snart verksamheten har formats, är det av yttersta vikt att kommunerna 

informeras om hur verksamheten fungerar och vilka sökvägar som finns. Det är 

också viktigt att synliggöra verksamheten för barn, unga och deras 

vårdnadshavare. Ett par exempel på hur det kan göras är föreläsningar i skolor, 

och att synas på sociala medier.  

Kommunikationsplan och marknadsföring är viktiga delar av verksamheten 

uppdrag inledningsvis. Detta görs lämpligast med hjälp av landstingets 

informationsenhet. 
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Uppföljning och verksamhetsutveckling 

För att säkerställa kvalitén på den nystartade verksamheten måste utvärdering 

och utveckling ske kontinuerligt. Enkla indikatorer som klientflöde, antal 

ärenden, remittenter är exempel på mätningar som kan starta så snart 

verksamheten startar. 

För att få in barnperspektivet är det viktigt att efter hand även få med 

barnens/ungdomarnas upplevelser och förbättringsförslag av verksamheten till 

exempelvis fokusgrupper och miljöronder. Ytterligare en idé är att så 

småningom anlita Linnéuniversitetet för att genomföra utvärdering av 

verksamheten.  

 

Förväntade effekter 

 Ökad tillgänglighet för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk 

ohälsa. 

 Minskat inflöde till BUP. 

 Processutveckling för den nya verksamheten och de nystartade 

teamen.  

 Ökar möjligheterna till utveckling av den specialiserade vården. 


