
Första linjen för barn och unga inom 

hälso och sjukvården
Region Örebro län



Första linjen på UM

• UM fick 2011 uppdraget vara en del av första 

linjen för psykisk hälsa tillsammans med 

vårdcentralerna. Förstärkning med två tjänster. 

• Stöd av barnpsykiater från BUP en gång i 

månaden redan från början för bedömning av 

vårdnivå då gränssnitt saknades.

• Inflödet ökade tydligt ganska omgående.



Anpassningar utifrån uppdraget

• Prioriteringsordning

• Utformning av bedömningsinstrument

• Kartläggande samtal via telefon eller drop in.

• Väntelista

• Höjd kompetens hos medarbetarna. Vidare utbildning steg 

1.

• Ärendekonferenser- för prioritering och avstämning 

gällande bedömningar. 

• Vid utebliven behandlingseffekt remittering till psykiatrin.



Lite siffror…

• Ca 36 000 ungdomar i åldrarna 15-22 år i Örebro 

län.

• I dagsläget 12 psykosociala resurser. Utökning 

sedan 2011 med 5 tjänster.

• 2016 tog vi emot 971 individer

• Hittills 2017 har vi tagit emot 813 individer

• Väntetid till samtal för ärenden som inte kan 

prioriteras är mellan 2-4 månaders väntetid.



Utmaningar och möjligheter

• UM: Lågtröskelverksamhet med hög tillgänglighet och 

flöde. Förtroende.

• Första linjen: behandlingsarbete som bromsar flödet.

• Hitta balans mellan uppdragen.

• Viktig del av vårdkedja.

• Hjälper till att slussa rätt. Gör det lilla extra.

• Behålla fler ungdomar i behandling

• Kompetenshöjande och utvecklande: arbetssätt, metoder

• Tillgänglighet: vård via webben. 



Gränssnitt gällande vårdnivå mellan 

primärvård och psykiatri och 

resursbehov

• Befintlig överenskommelse var inte applicerbar på barn och 

unga.

• 2012 togs den första överenskommelsen fram. I detta 

arbete kunde konstateras att det saknades kompetens och 

resurser på vårdcentralerna att ge vård och behandling till 

barn med psykisk ohälsa i åldrarna 6-14 år.

• I budget för 2013 avsattes medel för en samlad satsning 

riktad till dessa åldrar både till primärvården och 

barnpsykiatrin.



•Tidig bedömning och behandling vid 

lindrig till måttlig psykisk ohälsa för 

barn och unga 6-14 år och deras 

vårdnadshavare i Örebro län.



• Primärvården: 
6,0 psykosocialresurs

1,0 allmänläkare

2014 startade Samtalsmottagning i primärvården. Resurs för 

vårdcentraler i hela länet oavsett driftsform.

• BUP: 
1,75 specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. 

2,0 psykologer.

Förstärkning för att arbeta konsultativt gentemot

första linjen.  



Flödet in

•Vårdcentraler ca 18 %

•Direkt till kurator 48%

•Hänvisade från bup ca 25 %

•UM ca 8%



•93 % får hjälp inom 0-3 veckor.

•Drygt 20 % går vidare till annan 

instans: BUP, socialtjänsten etc.

•Generellt korta kontakter 4,5 besök



Aktuell problematik

• Oro, ängslan 47%

• Nedstämdhet, depression 26%

• Beteendeproblematik 20,5%

• Psykosomatiska besvär 

• Sorg och kris

• Ätproblem

• Sömnsvårigheter


