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Historik – Första linjen startade 2013

Mini BUP

Olika syn på vilka patienter till FL

Bollande av patienter

Triagering olika i hela Skåne



Utvecklingsarbete 2017

Jobba med samarbete/gränsdragningar – arbetsgrupp

Rätt vårdnivå inom hela BUP från början

EVI skulle vara centralisering – likvärdig vård

Riktlinjen för gränssnitt



Direkt till specialistpsykiatrin

Vid misstanke om tvångssyndrom, restriktiv ätstörningsproblematik och PTSD. 

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

symtom och bedömning från skolan). 

Tecken på suicidalitet, homicidalitet samt psykos- och manisymptom. 

Depressionsmisstanke hos barn under 13 år.



Få en uppfattning om och sammanväg

• Funktionsnivå: C-gas under 55 indikation för 

Specialistpsykiatrin, C-gas över 55 indikation 

för Första linjen. (vikt 1)

• Lidande: Försök få en uppfattning om 

barnet/ungdomens 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 med längre än 6 månader bakåt 

indikation för Specialistpsykiatrin, om kliniska 

svårigheter funnits med mindre än 6 månader 

bakåt indikation för Första linjen. (vikt 3)

• Tidigare BUP-kontakter: Om det tidigare har 

getts behandling relaterad till 

nuvarandeproblematik 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. (vikt 4) 



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



Utmaningar

• Feedback Uppföljning Revidering – kontinuerlig

• Kontakt enhetschefer ”de gula ärendena”

• Skrivna remisser

• Överföra ärenden till BUP


