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Regional riktlinje för gränssnitt mellan Första linjen och 

specialistpsykiatrin inom BUP 

 

Mål 
Målet är att barnet ska erhålla vård på rätt vårdnivå. 

Syftet 
Syftet med riktlinjen är att ge stöd för en kvalificerad bedömning av vårdnivå avseende barn med 

psykisk ohälsa. Patientflödet ska säkerställas, så att vården genomförs på rätt nivå från början. Vården 

ska vara likvärdig och patientsäker samt tillgodose barnets behov av information och trygghet. 

 

Definitioner 
Triagering innebär bedömning av behov av vårdnivå och kan ske både i telefon och på plats. 

Barn är alla barn i åldrarna 0 - 18 år. 

Ansvar  
Riktlinjen är avsedd för anställda inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Riktlinjen ska 

vara ett stöd och det dokument som är vägledande för all triagerande personal. Riktlinjen ska användas 

tillsammans med annat triageringsunderlag, såsom BCFPI (telefonintervju), funktionsskattning C-

GAS och samlad klinisk bedömning som dokumenteras i patientjournal. Områdeschefer och 

enhetschefer ansvarar för implementering och uppföljning inom sitt område med stöd från 

ledningsstaben. Berörda enhetschefer ansvarar för att tillgodose barnets bästa, utifrån barnets behov 

om involverade enheter bedömer behov av vårdnivå olika. 

Beskrivning  
Detta dokument är avsett att användas för att underlätta och kvalitetssäkra bedömningen huruvida ett 

barn bör erbjudas vård inom Första linjen eller inom specialistpsykiatrin. I riktlinjen finns en lathund 

som ska vara ett stöd i enskilda bedömningar. För varje aktuellt ärende ska olika områden från 

lathunden värderas och en samlad bedömning göras. Notera att olika områden väger olika tungt. Till 

hjälp för sammanvägning finns ett bedömningsstöd där bedömningar inom olika områden automatiskt 

vägs samman. Riktlinjen innehåller även en tabell som redovisar gränssnittsdragningar inom olika 

problemområden. 
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Gränssnitt för att avgöra rätt vårdnivå inom BUP Skåne 
Nedan beskrivs områden av betydelse för den samlade bedömningen. 

Livsproblem – psykisk ohälsa - sjukdom  
Många av de problem vi möter i våra verksamheter t.ex. nedstämdhet, oro eller svårigheter med att 

tygla sitt humör, har tydliga beröringspunkter med problem som alla människor emellanåt upplever. 

Insatser inom våra verksamheter blir aktuella när problemen skapar lidande för barnet eller påverkar 

förmåga att fungera i livet. Första linjen har i uppdrag att ge insatser för barn med lindriga till 

medelsvåra besvär, medan specialistpsykiatrin har ansvar för barn med medelsvåra till svåra besvär. 

Lidande 

I grunden för de flesta psykiatriska diagnoser ligger ett hos barnet upplevt lidande. I linje med detta är 

kliniskt signifikant lidande ett kriterium för en majoritet av alla psykiatriska diagnoser. Att avgöra om 

och hur omfattande ett barn lider är svårt, speciellt om barnet inte själv får komma till tals, vilket ofta 

är fallet vid t.ex. den första telefonintervjun via En väg in. Genom att skapa förutsättningar för ett 

förtroendeingivande och öppet samtal, enskilt samtal med barnet och andra informanter, samt 

användning av skattningsskalor ökas möjligheten att få en mer heltäckande bild av barnets lidande. 

Funktionsnivå 

Det är viktigt att bedöma hur barnets svårigheter påverkar det dagliga livet. BCFPI innehåller skalor 

för barnets och familjens funktion. CGAS-skalan (se www.cgas.se) ger ett mått på barnets 

funktionsnivå. För att tillförlitligt kunna bedöma funktionsnivå utifrån CGAS måste man ha god 

kunskap om psykologisk, biologisk och social normalutveckling, samt använda sig av flera 

informanter. Information från följande områden sammanvägs:  

 

Hemma: relationer, aktiviteter, sömn, måltider, självomhändertagande. 

Kompisar: ömsesidiga relationer, behålla och skapa nya relationer, delta i sociala aktiviteter. 

Skola: närvaro, kunskapsnivå, koncentration, klassrums- och rastsituationer. 

Obs! Kom ihåg att det är den lägsta funktionsnivån under den senaste månaden som ligger till grund 

för CGAS-bedömning. 

Samsjuklighet, symtombild och duration. 

Ibland är de problem som ett barn beskriver avgränsade, ibland är symptombilden bredare och mer 

komplex. Liknande symptom kan också variera i styrka: t.ex. från lättare situationsbunden oro till oro 

som inkräktar på hela vardagen. Hur länge besvär har funnits är en annan faktor som ska vägas in. 

Barn med mer komplexa, allvarliga och långvariga besvär kan behöva mer omfattande insatser. 

Att inte vilja leva 

Många barn som mår psykiskt dåligt upplever att livet känns tungt och att det kanske inte är värt att 

leva. Många har också dödstankar, självmordstankar och aktiv självmordsplanering. I alla nivåer av 

våra verksamheter är det viktigt att uppmärksamma eventuell suicidalitet hos barnet. Misstänkt 

suicidrisk ska snabbt bedömas (länk till triagestödet). 
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Lathund för triagering av ärenden  

1. Avgör om insatser ska ges inom ramen för BUP (dvs. Första linjen/specialist psykiatrin) eller 

om det räcker med rådgivning och/eller hänvisning.  

Specialistpsykiatrin: 0-18 år. Första linjen: 6-18 år. 

2. Direkt till specialistpsykiatrin: 

Vid misstanke om tvångssyndrom, restriktiv ätstörningsproblematik och uttalat posttraumatiskt 

stressyndrom. Vid NP-frågeställning med gediget underlag (t.ex. tydliga och långvariga symtom och 

bedömning från skolan). Tecken på suicidalitet, homicidalitet samt psykos- och manisymptom. Tydlig 

depressionsmisstanke hos barn under 13 år. 

3. Få en uppfattning om och sammanväg alla områden 

(1=mycket stor vikt, 2=stor vikt, 3=måttlig vikt, 4=liten vikt) 

Funktionsnivå: C-gas under 55 indikation för Specialistpsykiatrin, C-gas över 55 indikation för Första 

linjen. (vikt 1) 

Lidande: Försök få en uppfattning om barnets subjektiva lidande. Stort lidande indikation för 

Specialistpsykiatrin, lindrigt eller måttligt lidande indikation för Första linjen. (vikt 2) 

Komorbiditet/symptombild: Vid en bred problembild med uttalade symptom inom många olika 

områden (utvecklingsrelaterat, ångest, affektivt, utagerande) indikation för Specialistpsykiatrin, vid en 

mer avgränsad symptombild indikation för Första linjen. (vikt 3) 

Kliniska svårigheter: Om kliniska svårigheter funnits längre än 6 månader bakåt indikation för 

Specialistpsykiatrin, om kliniska svårigheter funnits mindre än 6 månader bakåt indikation för Första 

linjen. (vikt 3) 

Tidigare BUP-kontakter: Om det tidigare har getts behandling relaterad till nuvarande problematik 

indikation för Specialistpsykiatrin. Om det är första gången familjen söker för den aktuella 

problematiken indikation för Första linjen. (vikt 4) 

Familjens resurser: Familjer med ansträngd social och socioekonomisk situation indikation för 

specialistpsykiatrin. Resursstarka och motiverade familjer som bedöms klara av ett snabbt 

förändringsarbete indikation för Första linjen. Hereditet för psykisk sjukdom ska beaktas. (vikt 4) 

4. Försök klassificera ärendet utifrån nedanstående modell: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Grön nivå 

En avgränsad problematik som ofta 
inte varit långvarig (<6 mån). Mildare 
symptom och mindre uttalat lidande. 

Relativt välfungerande och stabilt i 
skola, hemma och med kompisar. 

 

Gul nivå 

En avgränsad problematik med tydligt 
lidande och/eller 

funktionsinskränkning. Eller en bred 
och diffus problematik med tydligt 

lidande och/eller 
funktionsinskränkning. Ofta mer 

långvarig problematik (>6 mån) eller 
omfattande nydebuterade symptom. 

Röd nivå 

En uppenbar problematik med tydligt 
lidande och funktionsinskränkning. 

Ofta långvariga problem med det egna 
måendet samt att fungera i skola och 
med familj/vänner. Inte sällan akut. 

 

Lindrig psykisk ohälsa Medelsvår psykisk ohälsa Svår psykisk ohälsa 

                     Första linjen                                  Svårighetsgrad                          Specialistpsykiatrin 

 Specialistpsykiatrin 



Tabell för vårdnivå inom olika problemområden 

Problemområden 

 

Första linjen 

 

Specialistpsykiatrin 

 

Familjeproblematik/social 

problematik 

Familjekonflikter där barnet har 

lindrig eller riskerar att utveckla 

psykisk ohälsa. 

 

 

Långvarig familjekonflikter där 

barnet utvecklat omfattande 

barnpsykiatriska symtom. 

 

Grundstämningspåverkan Lindriga till medelsvåra depressiva 

besvär utan behov av farmakologisk 

behandling. 

Ensamhetsupplevelser. 

Medelsvåra till svåra depressiva 

tillstånd. 

Barn under 13 år. 

Vid behov av farmakologisk 

behandling. 

Bipolära syndrom. 

Hallucinos Lindriga hörselupplevelser utan 

funktionspåverkan och i avsaknad 

av svårare barnpsykiatrisk 

problematik. 

Hallucinatoriska upplevelser 

kombinerat med funktionspåverkan 

och subjektivt lidande. 

Psykos. Schizofreni. 

Kris Kriser som t.ex. våld i familjen, 

separation, sjukdom, mobbning och 

dödsfall. 

PTSD. 

Allvarliga krisreaktioner med 

funktionsbortfall. 

Missbruk Undersöka och tidigt upptäcka 

missbruk som del i problembilden 

och motivera till remittering 

(socialtjänst och/eller Maria 

mottagning) 

 

Undersöka och tidigt upptäcka 

missbruk som del i problembilden 

och motivera till remittering 

(socialtjänst och/eller Maria 

mottagning) 

 

Oro/ångest Avgränsade specifika fobier. 

Lindriga till medelsvåra 

ångestsyndrom utan alltför stor 

funktionspåverkan. 

Allmän oro. Stress. 

Ångestsyndrom med stort lidande 

och/eller tydlig funktionspåverkan. 

Selektiv mutism 

Problematisk skolfrånvaro Sporadisk skolfrånvaro i samband 

med lindrigare psykisk ohälsa. 

 

Problematisk skolfrånvaro kopplat 

till svårare psykisk ohälsa. 

Psykosomatiska problem Lindriga besvär Mer omfattande psykosomatiska 

problem med funktionspåverkan 

kopplat till barnpsykiatriska tillstånd. 

Självdestruktiva beteenden Lindrigare självdestruktiva 

beteenden. 

Omfattande självdestruktiva 

beteenden, ofta i kombination med 

annan barnpsykiatrisk problematik. 

Suicidalitet Uttalade tankar utan planer Planer, försök och akuta tillstånd 

Sömnsvårigheter Lindriga till måttliga besvär. Svårare sömnstörningar i samband 

med barnpsykiatriska problem. 



 

Exempel på när avsteg från sedvanlig triagering är motiverad 
Det är viktigt att alltid hålla barnets bästa i fokus när vi tar kliniska beslut om vilken vårdnivå som är 

lämplig. I vissa fall är det motiverat att göra avsteg från den modell som presenteras ovan. Nedan 

följer några exempel: 

Exempel 1. Om barnet har en kontakt inom BUP eller Första linjen och snart fyller 18 år kan en 

remiss till ny instans inom BUP vara kontraindicerad eftersom det kan innebära ytterligare väntetid för 

barnet. Istället kan ett arbete som till exempel förbereder för en bra remiss till vuxenpsykiatrin eller 

annan instans vara motiverad.  

Exempel 2. Om barnet återkommer till En väg in med liknande besvär som vid tidigare kontakt och 

behandling uppnått god effekt, kan barnet erbjudas enstaka ”booster-sessioner” på den vårdnivå som 

var aktuell vid tidigare kontakt. 

Exempel 3. Om barnet ska utredas för ADHD och har en specifik fobi som bedöms kunna behandlas 

med en kortare insats kan, medan utredningen genomförs inom specialistpsykiatrin, fobibehandlingen 

ske på Första linjen om detta är lämpligt för barnet.  

Överföring till annan vårdnivå 
Barnet och familjen ska vara informerade och motiverade när överföring till annan vårdnivå sker.  

Bekräftelse med information om när besök ska ske och vilken behandlare som är utsedd ska skickas. 

Vid överföring ges information angående: 
1. Bakgrund om vad som föranleder överföring (behandlingsinsatser som ej uppnått förväntad effekt, 

patient försämrats, framkommit mer komplicerad problematik, insatser på annan vårdnivå behövs). 

2. Samlad bedömning och motivering utifrån gränssnittsdokumentets områden. Dessutom diagnos, 

anamnes (somatisk, psykiatrisk, allmän utveckling, social), hereditet, eventuell medicinering, 

suicidalitet och tidigare vårdkontakter.  

Tics Lindrigare tics. Tics som sänker funktionsnivån 

och/eller leder till tydligt lidande. 

Tourettes. 

Tvång Lindriga tvångsmässiga tankar 

och/eller beteenden. 

Tvångssyndrom (CY-BOCS≥16, 

BOCS≥10). 

 

Uppmärksamhet och social 

interaktion/kommunikation 

Lindriga svårigheter med socialt 

samspel, koncentration och/eller 

aktivitetsreglering i hemmet och på 

fritiden. 

Neuropsykiatriska utredningar. 

Behandling vid ADHD. 

 

Utagerande Lindrigare  

beteendeproblem 

 Aggressivitet/ilska/utbrott. 

 

 

Uppförandestörning. 

Trotssyndrom. 

Komorbida problem (t.ex. 

depression, ångest, ADHD) som 

komplicerar behandling. 

Ätproblem/ätstörning Lindrig fixering vid mat och vikt. Anorexia, bulimia nervosa och 

ätstörning UNS. 

Selektivt ätande. 



 

Implementering och uppföljning 
Implementering påbörjas vid chefsdag september 2017 där en implementerings- och uppföljningsplan 

utformas. 

Revidering 

Riktlinjen revideras årligen i februari. 
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