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Nya mottagningar för ungas 

psykiska hälsa i Skåne 2013

• Ambitionshöjning inom hälso- och sjukvården för barn och unga med lätt till 

medelsvår psykisk ohälsa 6-18 år. 

• Lokalisering nära medborgarna med start av minst 4 multidisciplinära team 

under år 2013.  

• Geografisk spridning – uppdraget kommer att byggas ut etappvis och gälla 

hela Skåne

• Professioner – läkare (konsult), psykologer, socionomer, sjuksköterska, 

specialpedagog



Tillgänglighet ger 

samverkansmöjligheter

• Etablerade mottagningar 2016

Malmö Lund Helsingborg Kristianstad Hässleholm Ystad och 

Trelleborg.

• Satelliter på mindre orter: Tolv enheter 

• Samverkande verksamhet: 

- Arbetar konsultativt i elevhälsoteamen på skolor återkommande 

och kan även träffa enskilda elever och vårdnadshavare på en 

skola. 

- Ofta ansvarar medarbetarna i FL för ett geografiskt område när det 

gäller kommun- stadsdelssamverkan.



Patientflöden 2016: 
Patientunderlag: 279 000 barn i Skåne 0-18 år ( + 3900 barn i asylprocessen varav 2100 ensamkommande)

Heldygnsvården: 21 platser, 320 patienter/år, 450 vårdtillfällen

Medelvårdtid: Akutavdelningen 7 dygn, Vårdavdelning 5-6 veckor

Öppenvården BUP: 14 835 patienter;

100 923 genomförda besök, 6.8 besök/patient

Öppenvården Första linjen: 4869 patienter,

18 195 genomförda besök, 3.7 besök/patient

En väg in: Påringningar 2335/mån, Besvarade 60%, 

Hänvisning och råd 63%, Triageras BUP 17% FL 20% 



Patientflöden 2017 JAN-JUN: 
Patientunderlag: knappt 300 000 barn i Skåne 0-18 år

Heldygnsvården:21 platser, 205 patienter/år, 260 vårdtillfällen

Öppenvården BUP: 11 576 patienter;

50 747 genomförda besök

Öppenvården Första linjen: 3 151patienter;

10 384 genomförda besök Tillgänglighet 8,5 dagar (september)

En väg in: Påringningar 2235/mån, Besvarade 58%, 

Hänvisning och råd 69%, Triageras BUP 11% FL 19% Akuta 1 %



Ansvarsfördelning

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

Svårighetsgrad
Första linjen Specialistpsykiatrin



Målgrupp

Hur ska vi se på problematiken?

livsmöjligheter  - livsutmaningar – livsproblem – psykisk ohälsa – psykisk sjukdom

oro och nedstämdhet ångest och rädsla

ilska svårt att sova

fobier av enklare karaktär kriser

stress



Exempel på individuella behandlingar

ABFT

Stödjande Samtal 

familj/barn/ungdom

Medicinsk

behandling

Korttids

familjeterapi

KBT

Internet KBT



Exempel på grupp behandlingar

Stabiliserande

Nyanlända

COPE 

föräldrar

(6-12 år)

Tonår

Coping with 

depression

Må bättre

Hantera oro 

8-13 år + 

föräldragrupp

Cool Kids 

för olika 

åldrar + 

Chilled

Våga mera

14-18 år

Hitta Lugnet

14-18 år
Kamratkompassen

(Mentalisering)



Nytta för barn och unga 

Nytta som organisation i vårdprocessen


