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Vägledning – Anslutning till Signe 

för väntetider inom första linjen 
 

Kort introduktion till vägledningsdokumentet 

Dokument är framtaget för att förenkla för regioner att ansluta sig till Signe-

plattformen för automatisk dataöverföring av väntetider inom första linjen för barn 

och unga med psykisk ohälsa. Dokumentet riktar sig till både regionens samordnare 

för första linjen och till utsedd tekniker för att skapa en gemensam förståelse för 

processen. 

Bakgrund 

Mätningen av tillgänglighet inom första linjen för barn och unga under 18 år har 

pågått i olika omfattning sedan 2014. I  överenskommelsen för psykisk hälsa 2018 

riktades ett särskilt fokus mot väntetider inom första linjen vilket medför att fler 

regioner och enheter kommer att rapportera data Enligt överenskommelsen 2019 ska 

regionerna fortsätta att rapportera för BUP samt för första linjen. Det som är nytt är att 

rapportering ska ske enligt lagstiftningen om förstärkt vårdgarantin som innebär att en 

patient ska få en medicinsk bedömning från dag 3. . 

Syftet med att rapportera väntetider för första linjen med automatisk överföring till 

SKL är att få bort det administrativa trycket på verksamheterna som idag rapporterar 

manuellt. Syftet är även att möjliggöra för fler enheter och landsting/regioner än idag 

att rapportera genom att förfarandet förenklas. 

Dataöverföring till plattformen Signe 

Automatisk överföring från regionens datasystem till plattformen Signe kräver vissa 

tekniska förberedelser. I korthet behöver regionerna anpassa sina system så att data 

plockas ut i det format som Signe kan ta emot.  

En förutsättning för att data ska kunna tas ut ur systemen är att informationen finns 

inlagd och lagrad på ett sätt som går att söka ut. Med andra ord krävs någon form av 

strukturerad informationsföring i systemen för att data ska kunna läsas ut och sedan 

skickas till Signe. 

Dataöverföringen kan automatiseras olika mycket. För vissa regioner sker 

dataöverföringen helt automatiskt men för andra krävs viss handpåläggning för att 

data ska skickas varje månad. Hur man väljer att göra beror oftast på de lokala 

förutsättningarna. Dataöverföringen sker med hjälp av ett så kallat tjänstekontrakt.  

För att möjliggöra för en anslutning är det viktigt att en kontakt upprättas mellan 

samordnaren för väntetider inom första linjen och regionens IT-avdelning. 
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Samordnaren tillför kunskap om verksamhetens arbetssätt avseende journalföring osv. 

och teknikern tillför den tekniska kunskapen samt sätter upp en anslutning till Signe. 

Genomförandeplan för anslutning 

Anslutning av ditt region till Signe sker i fyra steg. Dessa steg innehåller sedan ett 

antal aktiviteter, se figur nedan. För mer information om varje aktivitet och det stöd 

som finns, se tabell 1-4. 

 

Som stöd under anslutningsprocessen kan du kontakta representanter från SKL som 

projektleder anslutningen till plattformen samt från Redpill Linpro som sköter driften 

av den tekniska lösningen och som bistår i tekniska frågeställningar. Kontaktuppgifter 

finns sist i denna vägledning. 

Vi uppskattar att hela anslutningsförfarandet tar ca 20 timmar. 

Aktiviteter 

Nedan visas ytterligare information om de aktiviteter som genomförs inom varje steg i 

figuren ovan.  

Tabell 1. Påbörja processen (steg 1) 

 

1.a. Upprätta kontakt mellan samordnare och tekniker 

Börja med att upprätta en kontakt mellan regionens samordnare för första linjen och med 

IT-avdelningen som utser en tekniker. 

1.b. Anmäl intresse för automatisk överföring 

Kontakta SKL och meddela att er region är intresserat av att påbörja processen med 

automatisk överföring till Signeplattformen av väntetidsdata för första linjen. 

Kontaktuppgifter finns sist i denna vägledning. 
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1.c. Anmäl tekniker 

Anmäl en tekniker till projektplatsen för Väntetider i vården genom att skicka ett mail till: 

teknik-vantetider@skl.se. På projektplatsen finns tjänstekontrakten som möjliggör för 

dataöverföringen. 

 

Tabell 2. Förbered inför datauttag (steg 2) 

 

1.a. Se över tjänstekontraktet  

Se över tjänstekontraktet för inrapporteringstjänsten. Tjänstekontraktet finns tillgängligt 

på projektplatsen för Väntetider i vården. Eventuella frågor rörande tjänstekontraktet 

hänvisas till Redpill Linpro, se kontaktuppgifter sist i denna vägledning. 

1.b. Se över dataspecifikationen 

Se över dataspecifikationen i tjänstekontraktet och säkerställ att den är tydlig för dig. Det 

finns även information om mätpunkterna och dess definitioner i tabell 5 och 6 i detta 

dokument. 

1.c. Identifiera datakällor  

Identifiera de datakällor i ditt regions system som matchar med de efterfrågade 

mätpunkterna. Säkerställ att de eventuella formateringar som krävs överensstämmer med 

tjänstekontraktet.  

 

 

Tabell 3. Gör datauttag (steg 3) 

 

2.a. Gör ett uttag från de identifierade datakällorna 

Gör ett datauttag från de källor som identifierats i steg 2 utifrån tjänstekontraktet och 

efterfrågade mätpunkter.  

2.b. Kvalitetssäkra data 

Kvalitetssäkra data genom att göra en rimlighetsbedömning av de data ni tagit ut. 

Samordnaren och teknikern kontrollerar tillsammans om exempelvis antal individer och 

tiden mellan mätpunkterna är rimlig. 

 

 

Tabell 4. Upprätta dataöverföring (steg 4) 

 

3.a. Sätt upp en klient som kan anropa testmiljön  

För att rapportera in datauttaget, sätt upp en klient som kan anropa testmiljön över 

protokollet SOAP. Om ni vill ha ett särskilt inloggningskonto för den här testanslutningen 

och/eller till produktion, kontakta: signe-test@support.redpill-linpro.com 

mailto:teknik-vantetider@skl.se
mailto:signe-test@support.redpill-linpro.com
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3.b. Gör ett testanrop  

Testa att anslutningen fungerar genom att göra ett testanrop mot 

https://test.vantetider.se/signewsforstalinjen-1.0/http/ForstaLinjen/1/rivtabp21  

3.c. Kontrollera att testanropet mottagits 
Kontrollera att testanropet mottagits och att de uppgifter som levererats är korrekta genom 

att kontakta signe-test@support.redpill-linpro.com 
Redpill Linpro kommer tillsammans med ansvarig i landstinget/regionen att validera 

uppgifterna, när dessa är ok får ni tillgång till produktionsmiljön. 

3.d. Automatisera överföringen till produktionsmiljön 

Automatisera och sätt upp en rutin för dataöverföring varje månad till produktionsmiljön. 

Dataöverföringen ska göras månatligen för föregående månads data. Exempel: januari 

månads patienter rapporteras under februari månad. 

 

Mätpunkter och definitioner 

Nedan redovisas de mätpunkter som samlas in och de definitioner som varje mätpunkt 

har. Det finns två typer av datainsamlingar för första linjen, 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. Första besök.  

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 datumen 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 5 för ytterligare information. 

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 6 för ytterligare information.  

 

 

https://test.vantetider.se/signewsforstalinjen-1.0/http/ForstaLinjen/1/rivtabp21
mailto:signe-test@support.redpill-linpro.com
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Tabell 5. Första besök 

Variabel  Information Format Definition XSD attribut1 

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. 

FodelseAr 

Kön Obligatorisk 2|kvinna|Kvinna|

KVINNA|k|K|1|m

an|Man|MAN|m|

M|3|annat|Annat|

ANNAT|a|A 

Individens kön. Kon 

Patientvald 

väntan 

Obligatorisk 1|j|J|ja|Ja|JA|t|T|tr

ue|True|TRUE|2|n

|N|nej|Nej|NEJ|f|F|

false|False|FALS

E 

Patienten väljer själv en tid som 

ligger utanför medicinskt 

måldatum eller vårdgaranti (3 

dagar för första linjen).  

PatientvaldOrsak 

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. 

BegaranOmKontakt 

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

första besök vid enheten eller via 

telefon eller digital tjänst. 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. 

ForstaBesok 

                                                      
1 Se tjänstekontrakt 
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Form av besök Obligatorisk 1 Besök  

2 Besök distans 

3 Hembesök 

4 Telefon-

/brevkontakt 

Avser första besök. Se tabell 7 för 

ytterligare information. 

FormAvBesok 

 

Tabell 6. Avslutad kontakt 

Variabel Information Format Definition XSD attribut2 

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. 

FodelseAr 

Kön Obligatorisk 2|kvinna|Kvinna|

KVINNA|k|K|1|m

an|Man|MAN|m|

M|3|annat|Annat|

ANNAT|a|A 

Individens kön. Kon 

Patientvald 

väntan 

Obligatorisk 1|j|J|ja|Ja|JA|t|T|tr

ue|True|TRUE|2|n

|N|nej|Nej|NEJ|f|F|

false|False|FALS

E 

Patienten väljer själv en tid som 

ligger utanför medicinskt 

måldatum eller vårdgaranti (3 

dagar för första linjen). 

PatientvaldOrsak 

Kontaktorsak Frivillig 

 

ICD och KSH97 

koder3 

Välj det alternativ som är den 

huvudsakliga kontaktorsaken. 

Kontatkorsak 

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. 

BegaranOmKontakt 

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

första besök vid enheten eller 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 

ForstaBesok 

                                                      
2 Se tjänstekontrakt 
3 Se tabell 8, 9 och 10 för giltiga koder  
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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 7 för 

ytterligare information. 

FormAvBesok 

Totalt antal 

aktiviteter  

Frivillig Positivt numeriskt Totalt antal aktiviteter, fysiska 

besök samt telefonrådgivning. 

TotaltAntalAktivite

ter 

Kontakt 

avslutad 

Obligatorisk ÅÅÅÅ-MM-DD Behandlaren beslutar att avsluta 

kontakten och informerar 

barnet/förälder. 

AvslutAvKontakt 

 

 

Tabell 7. Form av besök 

Form av besök Definition 

1=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.  

2=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). 

3=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.  

4=Telefon-

/brevkontakt 

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

besök i öppenvård innehållsmässigt. 
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Tabell 8. Giltiga ICD-koder för Kontaktorsak 

Kod Definition 

F41, F41.1,  F41.2, F41.3, F41.8, F41.9, F93 Oro/ångest 

F32, F33, F34, F38, F39 Nedstämdhet/depression 

F43, F43.2, F43.8, F43.9 Stressrelaterad problematik 

F40, F42 Lindrigare tvång/fobier 

F10.1, F10.8, F10.9, F11, F12, F13, F14, F15, 

F16, F18, F19, F55 

Missbruk 

F94 Familjerelaterad problematik 

F91 Utåtagerande beteende 

F90 Koncentrationssvårigheter 

F51  Sömnproblem 

 

Tabell 9. Giltiga KSH97-koder för Kontaktorsak 

Kod Definition 

F411, F419P Oro/ångest 

F32-, F33, F39-P Nedstämdhet/depression 

F439P Stressrelaterad problematik 

F40-, F42 Lindrigare tvång/fobier 

F101, F109P, F19-P, F55- Missbruk 

F51  Sömnproblem 
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Tabell 10. Ytterligare kod för Kontaktorsak 

Kod Definition 

999 Annan kontaktorsak 

 

Kontaktuppgifter 

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar till: 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

barn-och-unga-vantetider@skl.se  

 

 

Redpill Linpro 

anneli.backman@redpill-linpro.com 

 

 

Mer information finns på www.uppdragpsykiskhalsa.se 

 

mailto:barn-och-unga-vantetider@skl.se
mailto:anneli.backman@redpill-linpro.com
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/fl/tillganglighetsmatning-inom-forsta-linjen/

