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av väntetider inom första linjen 
 

Kort introduktion till dokumentet 

Dokumentet är framtaget för att ge information om vilka variabler och definitioner 

som gäller vid den manuella rapporteringen av väntetider inom första linjen för barn 

och unga med psykisk ohälsa. Inrapporteringen sker varje månad genom plattformen 

Signe och då rapporteras föregående månads siffror in. Rapporteringsformulären är 

öppna från den första till den sista dagen varje månad. 

Exempel: januari månads patienter rapporteras under februari månad.  

 

För mer information om bakgrunden till mätningen hur du anmäler din enhet  

 Se ”Väntetider inom första linjen för barn och unga” 

 

För de verksamheter som önskar har vi tagit fram en mall som kan användas som stöd 

för att sammanställa data under månaden, för att sedan rapportera in uppgifterna i 

Signe vid månades slut.  

 Se ”Mall vid manuell rapportering” 

 

Vi har även tagit fram en manual för att tydliggöra hur man praktiskt rapporterar i 

plattformen Signe. 

 Se ”Manual för rapportering i Signe” 

 

Nedan följer mer information om vad som ska rapporteras. 

 

Enkäter vid manuell rapportering 

Det finns två typer av enkäter som enheterna kan fylla i, en som endast fokuserar på 

väntetiden och en mer utförlig som tar in ytterligare variabler. Minimikravet utifrån 

överenskommelsen är att verksamheterna fyller i enkäten som fokuserar på väntetiden, 

dvs. enkäten Första besök.  

Från och med 12 juni 2018 har enkäterna för de båda insamlingarna uppdaterats något 

och bland annat har enkäten Start av första aktivitet bytt namn till Första besök. 

Nedan följer mer information om de uppdaterade enkäterna. Ytterligare ändringar har 

genomförts 2019-08-20 när det gäller rapportering patientvald väntan till följd av 



förändrad lagstiftning om en förstärkt vårdgarantin som innebär att en patient ska få 

en medicinsk bedömning inom 3 dagar.  

Första besök – obligatorisk 

Denna insamling omfattar alla barn (0-17 år) som har fått ett första besök på enheten 

under den aktuella månaden. Med Första besök avses det datum då patienten får ett 

nybesök på enheten vilket kan innebära en första bedömning men även stödjande, 

behandlande eller åtgärdande insatser. Här efterfrågas även datumet för när kontakten 

begärdes, vilken form besöket hade (om det var ett besök på distans osv.) och om 

patienten valt att vänta längre än 3dagar. Även födelseår och kön efterfrågas. I denna 

insamling är alla uppgifterna obligatoriska. Se tabell 1 för ytterligare information. 

Tabell 1. Första besök 

Variabel  Information Format Definition 

Födelseår Obligatorisk ÅÅÅÅ  Avser individer 0-17 år. Det går att 

inkludera individer t.o.m. det år de 

fyller 18 år. Exempel: år 2018 kan 

individer födda 2000 inkluderas. 

Kön Obligatorisk Flicka/Pojke/Annat Individens kön. 

Patientvald 

väntan 

Obligatorisk Ja/Nej Patienten väljer själv en tid som ligger 

utanför medicinskt måldatum eller 

vårdgaranti (3 dagar för första linjen) 

Begäran om 

kontakt  

Obligatorisk ÅÅÅÅ-MM-DD Första gången enheten kontaktas via 

exempelvis telefon, remissdatum, e-

postdatum, direktkontakt, 

webbokningsdatum eller drop-in. Alla 

som inte direkt hänvisas vidare till 

annan verksamhet ska rapporteras. 

Första besök Obligatorisk ÅÅÅÅ-MM-DD Då patienten/brukaren får ett första 

besök vid enheten eller som sker på 

distans eller telefon.. Ett första besök 

kan innebära en första bedömning men 

även stödjande, behandlande eller 

åtgärdande insatser. Ett första besök 

avser ett nybesök som inte har samband 

med tidigare besök eller vårdtillfälle 

inom samma verksamhetsområde 

(klinik/basenhet/motsvarande), 

vårdcentral, första linjeverksamhet eller 

motsvarande. 

Form av besök Obligatorisk 1 Besök  

2 Besök distans 

Avser första besök. Se tabell 3 för 

ytterligare information. 



Variabel  Information Format Definition 

3 Hembesök 

4 Telefon-

/brevkontakt 

 

Avslutad kontakt – frivillig 

Insamlingen av data omfattar alla barn (0-17 år) som har avslutat en kontakt på 

enheten under den aktuella månaden. Skickas data in för båda insamlingarna kommer 

alltså samma individ registreras vid två tillfällen, månaden när individen haft sitt 

första besök och månaden när individen avslutat sin kontakt. Insamlingen är frivillig 

men den har obligatoriska mätpunkter om data skickas in. Här efterfrågas datum för 

när kontakten begärdes, datum för första besök och datum för när kontakten 

avslutades. Dessa datum tillsammans med födelseår och kön är obligatoriska 

uppgifter. Det finns även frivilliga uppgifter som vi rekommenderar att man 

registrerar om möjlighet finns. De frivilliga uppgifterna är kontaktorsak och antal 

aktiviteter. Se tabell 2 för ytterligare information.  

Tabell 2. Avslutad kontakt 

Variabel Information Format Definition 

Födelseår Obligatorisk ÅÅÅÅ  Avser individer 0-17 år. Det går att 

inkludera individer t.o.m. det år de 

fyller 18 år. Exempel: år 2018 kan 

individer födda 2000 inkluderas. 

Kön Obligatorisk Flicka/Pojke/Annat Individens kön. 

Patientvald 

väntan 

Obligatorisk Ja/Nej Patienten väljer själv en tid som 

ligger utanför medicinskt måldatum 

eller vårdgaranti (3 dagar för första 

linjen). 



Variabel Information Format Definition 

Kontaktorsak Frivillig 

 

1. Oro/ångest 

2. Nedstämdhet/ 

depression 

3. Stressrelaterad 

problematik 

4. Lindrigare 

tvång/fobier 

5. Missbruk 

6. Familjerelaterad 

problematik 

7. Utåtagerande 

beteende 

8. Koncentrations-

svårigheter 

9. Sömnproblem 

10. Annan 

Välj det alternativ som är den 

huvudsakliga kontaktorsaken. 

Begäran av 

kontakt 

Obligatorisk ÅÅÅÅ-MM-DD Första gången enheten kontaktas via 

exempelvis telefon, remissdatum, 

epostdatum, direktkontakt, 

webbokningsdatum eller drop-in. Alla 

som inte direkt hänvisas vidare till 

annan verksamhet ska rapporteras. 

Första besök Obligatorisk ÅÅÅÅ-MM-DD Då patienten/brukaren får ett första 

besök vid enheten på distans eller via 

telefon. Ett första besök kan innebära 

en första bedömning men även 

stödjande, behandlande eller 

åtgärdande insatser. Ett första besök 

avser ett nybesök som inte har 

samband med tidigare besök eller 

vårdtillfälle inom samma 

verksamhetsområde 

(klinik/basenhet/motsvarande), 

vårdcentral, första linjeverksamhet 

eller motsvarande. 

Form av besök Obligatorisk 1. Besök  

2. Besök distans 

3. Hembesök 

4. Telefon-

/brevkontakt 

Avser första besök. Se tabell 3 för 

ytterligare information. 

Totalt antal 

aktiviteter  

Frivillig Positivt numeriskt Totalt antal aktiviteter, fysiska besök 

samt telefonrådgivning. 



Variabel Information Format Definition 

Kontakt 

avslutad 

Obligatorisk ÅÅÅÅ-MM-DD Behandlaren beslutar att avsluta 

kontakten och informerar 

barnet/förälder. 

 

Tabell 3. Form av besök 

Form av besök Definition 

Besök Besök på mottagning-/(vård)enhet där en patient möter en hälso- och 

sjukvårdspersonal-/vårdteam med självständigt behandlingsansvar eller där 

klient/brukare möter kommunal verksamhet med ett första linjeuppdrag. 

Innefattar traditionellt enskilt/team/grupp besök på mottagning-/(vård)enhet.  

Besök distans  Besök via video (exempelvis Skype) eller annan form av E-tjänst som 

ersätter/motsvarar ett traditionellt enskilt (öppenvårds)besök-/teambesök 

innehållsmässigt och tidsmässigt. Utgångspunkt är att behandlingsansvarig-

/vårdteamet i samband med kontakten gör en medicinsk/psykiatrisk bedömning, 

fattar beslut om behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare 

utredning (eller motsvarande inom kommunal verksamhet). 

Hembesök  Besök i en patients/brukares bostad eller motsvarande där patienten/brukare 

möter en (hälso- och sjukvårds)personal-/vårdteam med självständigt 

behandlingsansvar. Innefattar traditionellt enskilt/teambesök i patients/brukares 

bostad.  

Telefon-

/brevkontakt 

Kontakt via telefon eller brev som ersätter/motsvarar ett traditionellt enskilt 

besök i öppenvård innehållsmässigt. 

 

 

 

 

 


