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Agenda

 Inledning

Överenskommelsen 2018

 Första linjen – vad är det?

 Varför mäta tillgänglighet?

 Väntetider inom Barn- och ungdomspsykiatrin – nu och då

 Väntetider inom första linjen – nu och då

Hur rapporterar man väntetider inom första linjen?



Fördelning av stimulansmedel 2017 och förslag för 2018 2017 2018

Landstingen: Mkr Mkr

• För utvecklingsarbete samt fortsatt analysarbete och handlingsplaner 250 350

• Satsningar för en ändamålsenlig och effektiv primärvård för att möta personer med psykisk 

ohälsa 

220

• Insatser för ökad tillgänglighet och förstärkning av stöd och behandling för barn och unga. 

Satsningen är riktad till barn och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för psykisk ohälsa.

150 250

• För att stimulera länsgemensamt arbete för att öka brukarmedverkan i kommuner och landsting 24

• Insatser som förbättrar tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i 

gruppen asylsökande och nyanlända samt för att stärka arbetet med psykiatrisk traumavård för 

både barn och vuxna.

40

Sa Lt: 884

Kommunerna:

• För utvecklingsarbete samt fortsatt analysarbete och handlingsplaner 250 350

Länen (kommunerna och/eller landstingen):

• Förstärkning av ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa 130 130

Utvecklingsmedel till SKL:

• För utvecklingsstöd och för administration för fördelning av medel och inmatningsverktyget 60 40

• För fortsatt stöd till utveckling av struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom 

området psykisk hälsa/ohälsa

45 10

Totalt: 885 1 414

+ 100 nya 
miljoner till 

socialtjänsten 
för barn o 

ungas psykiska 
ohälsa
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Fördelning av stimulansmedel 2017 och förslag för 2018 2017 2018
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Villkor för att behålla stimulansmedlen

Senast den 31 oktober 2018 ska kommuner och 

landsting inkomma med en redogörelse för aktuell 

analys, målsättning och handlingsplan samt en 

redovisning av hur de resurser som erhållits 2017-

2018 har använts . 

2018-01-17 Avdelningen för vård och omsorg 7



Överenskommelsen 2018

250 000 000 kronor i stimulansmedel

Ökad tillgänglighet inom både BUP och första linjen

Lokalt ansvar

Handlingsplaner

Väntetider.se



Medlen ska bidra till en ökad tillgänglighet och 
ökat stöd och behandling för barn och unga

Förbättrad tillgänglighet till såväl ett första besök som till fördjupad 

utredning och till behandling i första linje eller i specialistnivån är 

särskilt viktigt för barn och unga

Målsättningen för tillgängligheten är fortsatt 30 dagar till första 

besök och 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling i 
specialistverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa.

En sammanhållen process som inte fördröjs av väntetider inom 

själva utredningen eller behandlingen



Mål med mätningen –
vad måste vi mäta?

Måluppfyllelse inom BUP:

 Första bedömning inom 30 dagar

 Påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom ytterligare 

30 dagar

Måluppfyllelse inom första linjen

 Första besök inom 7 dagar



Redovisas på väntetider.se

BUP

Andelen genomförda första bedömningar inom 30 dagar

Andelen påbörjade fördjupade utredningar eller 

behandlingar inom ytterligare 30 dagar (30+30 dagar)

Första linjen

Andel som får komma inom 7 dagar



Från överenskommelsen 2018

”250 000 000 kronor fördelas till landstingen för att stimulera och rusta nya initiativ för barn 

och unga med psykisk ohälsa. Medlen ska bidra till en ökad tillgänglighet och förstärkning av 

stöd och behandling för barn och unga. Satsningen är bl.a. riktad till barn- och ung-

domspsykiatrin och första linjens vård för psykisk ohälsa. Förutsättningarna och organisation 

är olika i landet och därför ges de lokala behoven stort utrymme vid prioriteringen av vad 

som ska göras men resultatet för barn och unga vad gäller tillgänglighet till start och 

genomförande av insatser kommer under 2018 att följas extra noga genom SKL:s 

Väntetidsdatabas. Målsättningen för tillgängligheten är fortsatt 30 dagar till första besök och 

30 dagar till fördjupad utredning eller behandling i specialistverksamhet för barn och unga 

med psykisk ohälsa. Andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade 

utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin redovisas månatligen, per landsting på webbplatsen Väntetider i vården. 

Även tillgängligheten till första linjen kommer visas 2018.”



Från överenskommelsen 2018

”i handlingsplanerna ska framgå hur barn och unga med psykisk ohälsa får hjälp i länet och 

en handlingsplan för hur tillgängligheten ska förbättras eller bibehållas på en god nivå utifrån 

analys av de tillgänglighetsdata som presenteras månatligen i väntetidsdatabasen för både 

specialistvård och förstalinje-verksamhet. Landstingen ska lämna en redogörelse för hur god 

inrapporteringen varit till Vänte-tidsdatabasen, hur måluppfyllelsen om tillgänglighet till första 

besök och fördjupad utredning/behandling (30+30 dagar) på specialistnivån sett ut under 

året och hur prognosen för resten av året ser ut samt vilka åtgärder som vidtagits för att 

förbättra eller hålla tillgängligheten på god nivå. Även redogörelse för hur väl fungerande 

redovisningen är av inrapportering av tillgänglighet till förstalinjen samt hur tillgängligheten 

sett ut under året och hur stor andel som får komma inom 7 dagar. En könsuppdelad 

redovisning ska lämnas av antalet barn och unga som får insatser liksom hur huvudmannen 

följer upp hur flödet i utrednings-, stöd och behandlingsprocesser löper. ”



www.vantetider.se

http://www.vantetider.se/






Första linjemottagningar i Sverige





Förberedelse

 Samordnare

 Anmälan till jonas.stenberg@skl.se

 Namn på landsting/region.

 Namn på verksamheten/verksamheterna.

 Information om den/de som ska rapportera (så kallad rapportör):

 Namn

 Epost

 Mobilnummer (om engångslösenord via SMS önskas).

mailto:jonas.stenberg@skl.se


Vad rapporterar man?

 Varje månad rapporteras föregående månads siffror in

Rapporteringsformulären är öppna från den första till den sista 

dagen varje månad.

 Två enkäter

Exempel: januari månads patienter rapporteras under februari månad. 



Start av första aktivitet

Variabel Information Format Definition

Födelseår Obligatoriskt ÅÅÅÅ 

Kön Obligatoriskt Flicka/Pojke

Begäran om kontakt Obligatoriskt ÅÅÅÅ-MM-DD Första gången enheten kontaktas via 

exempelvis telefonsamtal, remiss, 

epost, direktkontakt, webbokning 

eller drop-in. Alla som inte direkt 

hänvisas vidare till annan verksamhet 

ska rapporteras.

Start av första aktivitet Obligatoriskt ÅÅÅÅ-MM-DD Nybesök eller distanskontakt som 

ersätter ett nybesök.



Variabel Information Format Definition

Födelseår Obligatoriskt ÅÅÅÅ 

Kön Obligatoriskt Flicka/Pojke

Kontaktorsak Frivilligt 9 alternativ Välj det alternativ som är den 

huvudsakliga kontaktorsaken

Begäran av kontakt Obligatoriskt ÅÅÅÅ-MM-DD Första gången enheten kontaktas via 

exempelvis telefonsamtal, remiss, epost, 

direktkontakt, webbokning eller drop-in. 

Alla som inte direkt hänvisas vidare till 

annan verksamhet ska rapporteras.

Start av första aktivitet Obligatoriskt ÅÅÅÅ-MM-DD Nybesök eller distanskontakt som 

ersätter ett nybesök

Totalt antal aktiviteter Frivillig 6 alternativ Besök och distanskontakt som ersätter ett 

besök.

Kontakt avslutad Obligatoriskt ÅÅÅÅ-MM-DD

Avslutad kontakt



Hur rapporterar man i Signe?

 Automatisk rapportering

Manuell rapportering





















Bra att veta

 Pausa i rapporteringen

 Loggas ut automatiskt

 Editera

 Inga barn att rapportera – tryck ändå klar



Felmeddelanden

Obligatoriska fält

 Barn 0-17 år

Datum i rätt ordning



Stöddokument

 ”Väntetider inom första linjen för barn och unga”

 ”Lista på första linje-verksamheter”

 ”Vägledning – Anslutning till Signe för väntetider 

inom första linjen”

 ”Mall vid manuell rapportering”

 ”Manual för rapportering till Signe”



Mall vid manuell rapportering



Frågor

När kan vi börja rapportera?

 Integrerade verksamheter, hur ska de hantera inrapporteringen?



www.uppdragpsykiskhalsa.se

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

