
Nära vård och rätt stöd
till psykisk hälsa – Barn 
och unga

Tisdag 19 oktober 2021



14.30-14.35 Välkommen Susanne Steen, Martin Rödholm, SKR

14.35-14.45 Börja med barnen!  - vad säger utredningen?

(SOU 2021:34)?

Tyra Warfvinge, SKR

14.45-14.55 Förhoppningar på utredningen SOU 2021:34 Ing-Marie Wieselgren, SKR

14.55-15.10 Mitt perspektiv Alice Lindvall, Ambassadör, Hjärnkoll Stockholm

15.10-15.25 En väg in för psykisk ohälsa 0-17 år. Erfarenheter från 

Gävleborg.

Elisabeth Präntare, verksamhetsutvecklare, Region 

Gävleborg

15.25-15.35 Paus

15.35-15.50 De yngsta barnens psykisk hälsa - HLT-team 

(samverkan mellan hälso- och sjukvård, förskola/skola 

och socialtjänst) i Västerbotten

Ulrika Granskog, processledare UmeBrå/ FOU Socialtjänst 

och Jessika Nyström, verksamhetsutvecklare.

15.50-16.05 Samarbete mellan vårdcentral och elevhälsa - Närhälsan

Mariestad, Västra Götalandsregionen

Margret Josefsson, kurator, Närhälsan Mariestad, Västra 

Götalandsregionen

16.05-16.20 Vårdcentraler i Västra Götalandsregionen med 

tilläggsuppdrag för barn- och ungas psykiska hälsa

Zophia Mellgren och Evelina Stranne, projektledare, VGR

16.20-16.30 Avslutning Susanne Steen, Martin Rödholm, SKR





Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – tema äldre
2021-11-30

ARBETSMATERIAL - FÖR DISKUSSION 4

Ur programmet:

Nära vård Lisbeth Löpare Johansson

Erfarenheter från närstående Maria Calling, Alzheimerguiden.

Mobila team till äldre i Skåne Magnus Kåregård, allmänläkare, medicinsk 

rådgivare, Region Skåne

Gemensam sjuksköterska för psykisk hälsa i kommun och vårdcentral

Åke Åkesson, vårdcentralschef, Borgholm

Må bra med kultur och natur i Östergötland Maria Linderström, Region Östergötland

Mobila team och gemensam journal - preliminärt 



Börja med barnen!
En sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga (SOU 2021:34)

Webbinarium Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa
19 oktober 2021

Tyra Warfvinge, avdelningen för vård och omsorg



Vad säger utredningen? 

 Att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet måste ges mer plats och bättre 

förutsättningar

 Att det behövs en ökad nationell reglering, för ökad jämlikhet

 Att samverkan och samordning, på olika nivåer och mellan olika verksamheter, 

behöver öka

 Att basen till alla måste stärkas upp (ej fokus på enskilda grupper i betänkandet)

 Att primärvården behöver förstärkas

 Att specialistvården behöver bli mer konsultativ

 Att psykisk ohälsa måste ses ur ett brett perspektiv, och att ”en köfri BUP” framför 

ögonen riskerar att underskatta komplexiteten (min beskrivning)

2021-10-19



Expertgrupp unga (n > 800) 

• Tillit, bemötande, lyssnande, 
förståelse ungas villkor

• Information och kunskap psykisk
hälsa

• Skolstress, normstress
• Kompisar och nära viktiga vuxna
• Skolan och elevhälsan
• Professionalism, ingen väntan,
• Digitala lösningar tillgänglighet, 

söka vård och hjälp själv.
• Regelbunda “check-ups” och tidig

hjälp, se orsak inte symptom.

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 8



Fokusgrupp unga med psykisk ohälsa

• Tillit, bemötande, lyssnande, 
förståelse ungas villkor

• Kunskap, information tidigt

• Digitala lösningar tillgänglighet

• Tydlig enkel väg in

• Samordnad hjälp, delad info

• Uppföljning/hållande, tillräckligt
med tid, kontinuitet

• Delaktighet

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 9



Kort sammanfattning av SOU 2021:34

Ökad nationell reglering av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga, genom 

förslag om:

 tillägg om hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen, föreskrifter, ett nationellt hälsovårdsprogram, 

kunskapssammanställningar, samverkan, fast vårdkontakt 

Ett antal bedömningar ges om bl. a.

 kunskapsstöd, samverkan, barnrättsperspektiv, huvudmannaskap, sex steg för omhändertagande 

av psykisk ohälsa

länk till betänkandet

länk till SKR:s yttrande

2021-10-19

https://skr.se/download/18.1709984117c021c1598725c/1632209766938/WEBB-09-SKR-2021-Yttrande-Borja-med-barnen.pdf


Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga 
med psykisk ohälsa

1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk 
hälsa. Insats före diagnos. Tvärsektoriella 
insatser. Kunskap i skolan, hälsa och lärande.

2. En sammanhållen barn- och 
ungdomshälsovård och ett nationellt 
hälsovårdsprogram med skärpt fokus på 
psykisk hälsa. 

3. Primärvårdens ansvar för psykiska 
vårdbehov hos barn och unga. En väg in.

4. Primärvården behöver stärkas med resurser, 
kompetenser och metoder för att kunna 
ansvara för psykiska vårdbehov. 

5. Den specialiserade vården behöver stärka 
sin konsultativa roll och bli mer nära och 
tillgänglig för primärvården och elevhälsan. 

6. Den specialiserade vården, socialtjänsten 
och skolan behöver samordna sig kring barn 
med stora och långvariga behov.

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 11



Förhoppningar…

Hälsovårdsprogrammet – få till det 

nära och sömlösa?

Uppföljning, data för att veta, 

informationsdelning – Börja med 

barnen! Följa upp hälsa och dela 

information för en god och nära 

vård (SOU 2021:78) 

 Ett möjlighetsfönster

2021-10-19



Tips!

 Inspirationsskrift med lärande 

exempel 

 Barn och unga i olika åldrar, olika 

behov

 Samverkan kommun-region, olika 

verksamheter

 ”Glo och sno”

2021-10-19





Elisabeth Präntare 

Vårdutvecklare 

En väg in för psykisk ohälsa 0-17 år  
Erfarenheter från Region Gävleborg
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Hyperaktivitetsstörningar hos patienter 0-14 åå
Andel av 100 000 invånare

Gävleborgs län Gotlands län Stockholms län Dalarnas län Riket Skåne län

Högre produktion av utredningar,  stor andel

ADHD diagnoser och CS-förskrivningar.  

Längre väntelista och söktryck.

Nytt vårdprogram ADHD med

tidiga insatser

Bakgrund
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• Tidiga insatser

• Stegvis vård 

• Gemensamma vårdprogram för 

alla vårdnivåer

• Prata om symtom istället för 

diagnos

Grundläggande principer  

Stegvis vård

Vid bristande 

uppmärksamhet och/eller 

hyperaktivitet-impulsivitet 

och ADHD



KBT 

Individuellt / I-KBT i 
kombination med 

läkemedel

KBT 
Individuellt IRL eller 

I-KBT

Fördjupad Psykopedagogisk 
behandling 

i grupp 4-5 tillfällen

KBT 

Grupp/ Individuellt eller I-KBT

Psykopedagogisk behandling 

i grupp 4-5 tillfällen

Psykopedagogiskt basprogram 
1 tillfälle 

Vårdbegäran - En väg in 
Första besök (F) BFH och UM

Egenvård 
(kan vara kompletterande  insats på alla nivåer)

Specialistvård

BUP

Första 

linjen

All vård för barn och unga med 

psykisk ohälsa är organiserad 

inom ett verksamhetsområde 

med samma 

verksamhetschef VC

I vårdprogrammen beskrivs de 

olika stegen i vården

Nivåstrukturerade insatser Standardiserad vårdprocess Ångest syndrom.



Vårdförlopp Familjehälsa/BUP 0-17 år
– från behov till behandling och eventuell utredning 

Utredning

Sammanvägd 

bedömning
Anamnes

Riskbedömning

Funktionsnivå

Kartlägga symtom 

Vårdnadshavares och patientens 

önskan och samtycke
Annan aktör med 

eget vårdåtagande
Ex Elevhälsan 

Behov uppstår En väg in

Triagering

Fördelas till 

rätt vårdnivå

Stegvis vård

Sammanhållen utredning
Komplett underlag i remiss och bedömning verifierar stark 

misstanke om funktionshinder

Familjehälsa
(= Barn- och familjehälsan &

Ungdomsmottagningen)

BUP

Behandling av symtom

utifrån vårdprogram



• Anamnesmall

• Preliminär funktonsnivåbedömning C-GAS

• Viktningstabell
(funktionsnivå, lidande, komorbiditet, ålder, hereditet, återkommande kontakter, familjens resurser)

• BCFPI - Föräldraintervju 

& utifrån ålder ungdomsintervju

• Stöd för bedömning av vårdnivå 

Sökord Val i rullgardin Förklaring 
Vårdnadshavare/samtycke:  Fritext 

Uppgiftslämnare:  Fritext 

Genomfört BCFPI: Ja eller Nej Enval 

Kontaktorsak:  Följer Qbup 

Ärftlighet:  Fritext 

Symtom:  Fritext 

Våld i nära relationer  Fritext 

Aktuellt:  Fritext 

Hemliv:  Fritext 

Förskola/skola:  Fritext 

Funktion ADL, sömn, kost:  Fritext 

Kamrater:  Fritext 

Fritid:  Fritext 

Samhällsstöd:  Fritext 

Preliminär C-GAS:  Fritext 

RISKBEDÖMNING   Som tidigare 

Suicidriskbedömning:   

Riskfaktorer: Psykisk ohälsa,  
Somatisk sjukdom och hereditet 
Kön, personlighet och kognitiv stil 
Miljöfaktorer,  

Flerval 

Skyddsfaktorer: Psykisk ohälsa,  
Somatisk sjukdom och hereditet 
Kön, personlighet och kognitiv stil 
Miljöfaktorer, 

Flerval 

Sammanvägd suicidrisknivå:  Hög 
Svårbedömd 
Måttlig 
Låg 

Rullgardin 
Enval 

Tidiga hypoteser  Fritext 

Bedömning:  Fritext 

Tillförlitlighet:  
 

Bristfällig 
Acceptabel 
God 
Mycket god 

Rullgardin 
Enval 

Diagnos  ICD-10 

Åtgärd  KVÅ 

 

Triageringsverktyg



I rutinen står vad som gäller i stort och som 

smått. T ex:

5.14 Vid språkproblem 

Om språksvårigheter förhindrar intervju och 

triagering via telefon ska tid erbjudas för ett 

personligt besök på närmaste mottagning inom 

Familjehälsan där ett första besök med tolk 

genomförs utifrån behov. 

Triageringsrutin



Fördelning av samtal En väg in
Data från TeleQ, September 2021 R12

16%

8%

5%

22%
41%

8%

0%

Avslut efter rådgivning Ej svar Felringning Hänvisning Tid till BFH/UM Tid till BUP Utr ast 0-5

Familjehälsan

Första linjens psykiatri 

BUP

Ungefär hälften av alla som 

ringer bedöms vara i behov 

av vård och erbjuds en insats

inom Första linjen eller BUP.



Alla barn och ungdomar som bedöms ha behov av insatser får 
besökstid inom 30 dagar direkt i telefonsamtalet för:

• Första Linjen (Barn- och Familjehälsa eller 
Ungdomsmottagning)  gruppverksamhet eller en 
individuell tid 

• BUP alltid första besök (IRL) på BUP för bedömning med 
MINI-KID mm

Bokning och kallelse



BUP kan lära sig av Första linjen

• Vikten av att vara effektiv – att våga arbeta självständigt

• Att sätta realistiska behandlingsmål

• Att inte överarbeta

Första linjen kan lära sig av BUP

• Systematik i bedömningar 

• Vikten av diagnostik för att veta vad som är verksam evidensbaserad insats

Vinsten av att lära av varandra 
- olika vårdnivåer



• Få oss alla att inse vikten av en god livsföring och tidiga insatser 

(vi själva inom vården, Skola/Elevhälsa och vårdnadshavaren) och 

därigenom acceptans för att börja med sömn, kost och rörelse (PPB). 

• Att lita till och använda strukturerade metoder

• Implementera standardiserade vårdflöden

Utmaningar/framgångsfaktorer



HLT- strukturerad samverkans modell

Mellan förskola/skola, elevhälsa, socialtjänst, hälsocentral, mödra- och barnhälsovård 
för att främja förebyggande och tidiga insatser för 

barn/unga och deras familjer

HÄLSA  – LÄRANDE – TRYGGHET



En unik samverkan 
för barn och unga i 
Västerbotten

• Tidiga och samordnade insatser – om 
hälsa, lärande och trygghet i Åsele on 
Vimeo

https://vimeo.com/547878304


HLT samverkan i Västerbotten
• Västerbotten 273 220 inv. varav 60 000 barn 

• Finns i alla 15 kommuner
• Umeå 130 000 inv.

• Skellefteå 72 000 inv.

• Lycksele 12 000 inv.

• Bjurholm 2400 inv.

• 50 HLT team i länet

• Ledningsgrupper i samtliga kommuner

• Styrgrupp i de 2 största kommunerna

• 200 medarbetare med HLT samverkan

HLT-strukturerad samverkans modell



*Modellområde

*Psynkprojektet

*Stimulansmedel

Utveckling av HLT i länet

*Uppstart HLT team 
Norsjö, privata     
hälsocentraler  
Umeå 

*Implementerings-
plan länet

*Regionala och 
lokala 
processledare

*HLT konferenser 
länet

*Uppstart HLT team

Åsele, Lycksele,  
Storuman, Vännäs, 
Nordmaling, Vindeln,  

2010

2013-2017

2018

2019

2020

*Uppstart HLT 

Sorsele, Malå, 
Bjurholm,    
Robertsfors, Dorotea, 
Vilhelmina

* FOU Socialtjänst

* Statsbidrag  
primärvård
Psykolog 0-5 år

* Länsövergripande  
uppföljning

* Uppföljning - barns 
och  familjers röster

*HLT konferens   
områdesvis

*Uppstart HLT team 

Umeå
2016 Skellefteå 

HLT-strukturerad samverkans modell

2021

* Förankring ledning 

och styrning  
Skellefteå

* Implementering 
Skellefteå, nya    
team startas

* Länsgemensam  
konferens för alla  
HLT team och  
ledningsgrupper
”Samverkan våld 
mot barn”

HLT utvecklingen går i linje med 
förslaget till ny socialtjänstlag samt 
utredningarna om God och nära 
vård – resurserna kommer till 
barnet 



Övergripande Vision

Hälsa 

Alla barn ska uppnå bästa möjliga hälsa och ha tillgång till hälso- och 
sjukvård när de behöver det.

Lärande

Alla barn och elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt förskolans och grundskolans 
mål.

Trygghet

Alla barn ska känna trygghet i hem, skola och på fritiden.

HLT-strukturerad samverkans modell

Alla barns rätt

file:///C:/Users/jeny05/OneDrive - Region Västerbotten/Film/IMG_9971.MOV


HLT-strukturerad samverkans modell



HLT ÄRENDEPROCESS OCH MODELL

Hälsocentral
MBHV

Förskola/Skola 
Elevhälsa

Socialtjänst

Föräldrars 
samtycke

Återkoppling 
till föräldrar, 

inbjudan
HLT möte SIP möte Samordnade

insatser

HLT-strukturerad samverkans modell

Uppföljning

V 1
• HLT FÖRSKOLA/SKOLA

V 3
• SIP FÖRSKOLA/SKOLA



Kärnkomponenter och framgångsfaktorer

• Politiskt beslut

• Styrning och ledning 

• Samsyn om samverkan

• Strukturerad samverkan

• Tydlig och enkel modell

• Samordnat processtöd

• Gemensamt tillgängligt material

• Information, utbildning och erfarenhetsutbyte

• Barn och familjers delaktighet

• Uppföljning



Michaela Sandström
Södra Lappland
Michaela.Sandstrom@regionvasterbotten.se

Santa Antane
Skellefteå/Norsjö
Santa.Antane@regionvasterbotten.se

Emma Sjögren
Södra Lappland
emma.sjogren@lycksele.se

Marie Rönnbäck
Skellefteå/Norsjö
marie.ronnback@skelleftea.se

Anna-Carin Forsgren
Umeå med kranskommuner
Annakarin.Eriksson.Forsgren@regionvasterbotten.se

Regionala och lokala processledare 
HLT

tillsammans 2,0 årsarbetare

David Lindholm
Umeå
david.lindholm.2@umea.se

Ulrika Granskog                 Jessika Nyström
Västerbotten                      Västerbotten
ulrika.granskog@umea.se jessika.nystrom@regionvasterbotten.se

mailto:Michaela.Sandstrom@regionvasterbotten.se
mailto:Santa.Antane@regionvasterbotten.se
mailto:emma.sjogren@lycksele.se
mailto:marie.ronnback@skelleftea.se
mailto:Annakarin.Eriksson.Forsgren@regionvasterbotten.se
mailto:david.lindholm.2@umea.se
mailto:ulrika.granskog@umea.se
mailto:jessika.nystrom@regionvasterbotten.se


VÄSTERBOTTEN 2020



Klicka här för att komma 
till den fullständiga 
Årsuppföljningen 2020

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/A%CC%8Arsuppfo%CC%88ljning 2020 - Ha%CC%88lsa La%CC%88rande Trygghet i Va%CC%88sterbotten_webb.pdf


Barns och föräldrars delaktighet
vid samverkansträff (SIP)
- Jag blev lyssnad på vid mötet

- Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt

- Jag får vara med och bestämma vilken hjälp

- Jag tycker det är tydligt vad och vem som ska göra vad

- Jag vet när vi ska träffas igen tillsammans nästa gång?

-------------------------------------------------------------------------

- Hur har familjens situation förändrats?

- Vilken betydelse har hjälpen haft

- Är du nöjd eller missnöjd med den hjälp du fått

- Vad kan vi göra bättre?



Margret Josefsson  (margret.josefsson@vgregion.se)

Kurator, Vårdcentralen, Mariestad

2021-10-19 39



• 25 000 invånare

• 11 F-6 skolor
• 3 högstadieskolor
• 2 gymnasieskolor

• 12 EHT-team på skolorna

Mariestad

40



• 14 800 listade 

• Team Psykisk Hälsa – barn och unga
- Psykiatrisjuksköterska 50%
- Kurator 50%
- Familjeterapeut 60%

• Barnläkare

• Samverkan med Barnmedicin och BUP

Närhälsan

41



Projektstart 2016

Verksamhetsstart 2018, ej projekt

Samverkan med skola, primärvård (2 
vårdcentraler), rehab och socialtjänst.

Träffar varannan vecka för att samråda 
kring enskilda barn.

SamBU - Samverkan Barn och Unga

42

Att ge tidiga insatser snabbt

Att överlämna och inte hänvisa

Att berätta vad man KAN göra för barnet

Att återkoppla

Att våga prova, utvärdera och utveckla

– en lärande process



• 74 flickor/70 pojkar
• Flest 9-12 år och 16-17 år
• Mest oro/ångest/stress
• 44 kom via skolan
• 10 remisser till BUP (utredningar, 

medicinering)

144 barn

43



• Albin 10 år som inte vågade gå till skolan

• Alva 16 år som inte orkade gå till skolan

Samverkan
som gör skillnad…

44



Första linjen
Ungas psykiska hälsa i primärvården



Bakgrund 

Primärvården/ vårdcentralerna är första linjen

Nära medborgarna och jämlikt utbud i regionen

Det krävs tillräcklig volym för att upprätta kompetens och samla 
tillräckligt stora grupper för att kunna erbjuda patienten behandling 
inom rimlig tid

Tydlig förstärkning av kompetens och resurser

2021-10-19 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR



Ungas psykiska hälsa – ett pilotprojekt 2017-2021

Krav- och kvalitetsboken är grunden.
Krav och kvalitetsboken 2022-2023

Enligt separat plan tilläggsuppdrag för vårdcentral

Krav på grundbemanning och kompetens
‒ Resursförstärkning – personal

‒ Utbildningar

En formativ utvärdering; löpande uppföljning och 
kontinuerligt utvecklingsarbete

Målet är att bygga en modell som ligger till grund för 
framtidens primärvårdinsatser för barn, unga med psykisk 
ohälsa.

2021-10-19 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs4760-1478132396-181/native/Krav- och kvalitetsbok V%c3%a5rdval V%c3%a5rdcentral 2022-2023 - PUBLICERAT.pdf


Kompetensutveckling för UPH (alla)

Introduktionsutbildning bedömning kartläggning 
och tidiga insatser av psykisk ohälsa hos barn och 
unga i primärvården

Självskadebeteende - Nationella 
självskadeprojektet, webbaserad basutbildning

Arbeta i samverkan – SIP

SPiSS - Suicidprevention webbaserad utbildning

Ångesthjälpen ung – iKBT

Barnkonventionen - från teori till praktik -
Webbutbildning 

2021-10-19

Cool-kids

Utvecklingspsykopatologi 7,5 hp

Familjestöd, ABC

Alkohol droger- upptäcka, bemöta 
och behandla webbutbildning

Våld i nära relationer – Basutbildnig

Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR



Utvecklingsarbetet över tid

Etapp 1 – Jan 2017

HSS 2016-06-01 § 90 Stärkt första 
linjens vård vid psykisk ohälsa 
Diarienummer HS 2016-00046

6 VC

Etapp 2 – Jan 2018

HSS 2017-05-31 § 152 Utökning av 
pilotprojekt för förstärkning av första 
linjens vård vid psykisk ohälsa 
Diarienummer HS 2016-00046

5 VC

Etapp 3 – Augusti 2018 

HSS 2018-05-17 § 35 Stärkt 
omhändertagande av barn och unga 
på vårdcentraler Diarienummer HS 
2017-00402

Noder som är mobila och 
satellitmottagningar

Etapp 4 – 2019

HSS 2018-08-30 § 242 Utökning av 
antalet vårdcentraler med 
tilläggsuppdrag för förstärkt första 
linjens vård för barn/unga

5 VC

Etapp 5 – 2020-2021

HSS 2020-06-24 §170 Inriktningsbeslut 
och förlängning av pågående 
pilotprojekt Ungas psykiska hälsa på 
vårdcentral 2021 inför kommande 
implementering

HSS 2020-12-09 § 339 Grundmodell 
för Ungas psykiska hälsa inför 
kommande implementering inom 
ramen för vårdval vårdcentral 

RF 2021-09-21 § 10 Krav och 
kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 
2022-2023 med Ungas psykiska hälsa 
(UPH) som tilläggsuppdrag

2021-10-19

Ta del av senast publicerad rapport med statistik 
på Kunskapsstöd Psykisk Hälsa (KPH) webbsida

Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/psykisk-halsa/kph/Beslutsdokument-och-rapporter/


UPH-modellen - Tilläggsuppdrag i Krav- och kvalitetsboken

Leverantörer som är godkända för uppdrag Vårdval 
Vårdcentral kan ansöka om godkännande för tilläggsuppdrag 
Ungas psykiska hälsa (UPH) – som är ett separat uppdrag.

Uppdraget innebär att vara resursmottagning med en 
samlad fördjupad kompetens för bedömning, behandling 
och konsultation inom primärvårdsuppdraget för barn och 
unga med psykisk ohälsa.

2021-10-19 Krav och kvalitetsboken 2022-2023Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs4760-1478132396-181/native/Krav-%20och%20kvalitetsbok%20V%c3%a5rdval%20V%c3%a5rdcentral%202022-2023%20-%20PUBLICERAT.pdf


RMR Barn och unga med tecken på psykisk ohälsa -
omhändertagande inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab

Stöd i vården av barn och unga samt deras vårdnadshavare 
som söker vårdval vårdcentral (VVV) och vårdval rehab (VVR) 
för psykisk ohälsa

Tydliggör ansvar och pekar på lämpliga behandlingsinsatser
‒ Vad ska alla vårdcentraler och rehabmottagningar göra

‒ Vad ska UPH göra

‒ Insatser med utgångspunkt i olika symtom

2021-10-19

RMR BoU psykisk ohälsa

Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49164/Barn%20och%20unga%20med%20tecken%20p%c3%a5%20psykisk%20oh%c3%a4lsa%20-%20omh%c3%a4ndertagande%20inom%20v%c3%a5rdval%20v%c3%a5rdcentral%20och%20v%c3%a5rdval%20rehab.pdf?a=false&guest=true


Samverkansområden för UPH

2021-10-19 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR



Vilka har UPH träffat?

Totalt fler flickor än pojkar. Fler pojkar upp till 11 år. Från 12 år fler flickor.

Under projekttiden 2017 – 2020, drygt 14 000 barn 

Ökning under 2020 av antal barn o unga som fått insatser på UPH. Nedgång i antal 
vårdkontakter. Ökat antal avbokningar pga. Covid-19?

Vanligaste sökorsaker: oro, ledsenhet och svårigheter med känsloreglering

Genomsnittlig väntetid till bedömning: inom 1 dygn

Genomsnittlig väntetid till första besök efter bedömning: 19 dagar (80% av 
anhöriga uppger att de får komma i rimlig tid).

Genomsnittligt antal vårdbesök per individ: 5,5

Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR2021-10-19



Vad säger barn och närstående om vården?
- uppföljning av insatser från januari 2017- juni 2021



Om vården och behandlingsutfall

 De flesta är nöjda med vården man fått

 Vården och behandlingen hjälper i hög utsträckning

 Merparten får sitt behov av sjukvård tillgodosett

2021-10-19 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR



Vårdtagarnas självskattning av sin psykisk hälsa 
innan och efter behandling mätt med GP CORE



Om upplevda problem – oro och nedstämdhet

2021-10-19

 Mer sällan olyckliga

 Minskad oro

Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR



Om upplevd förmåga/funktion

 Stärkt förmåga att hantera utmanande situationer

 Bättre funktion i vardagen

2021-10-19 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR



Om upplevd funktion/välbefinnande

 Lyckas oftare med det man vill

 Oftare positiv och tro på framtiden

2021-10-19 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR



Omtanken vårdcentral med 
resursförstärkning

Ungas Psykiska Hälsa

2021-10-19



Behandling och stöd inom primärvården

• Telefonrådgivning 

• Psykopedagogiska insatser

• Psykosocial basbehandling 

• Individuell samtalsbehandling

• Föräldrastöd – individuellt eller 
i grupp

• Gruppbehandling

• Internetbehandling – iKBT, 
Ångesthjälpen Ung

• Konsultation (vårdgrannar, 
elevhälsa, pedagoger)

2021-10-19



Generella förhållningssätt UPH

• Hjälp till självhjälp

• KBT som grund i behandlingsarbetet

• Korta behandlingsinsatser, primärt i 
gruppformat

• Vikten av att hålla ett flöde 

Att våga avsluta, låta familjen jobba 
vidare själva och sedan återkomma 
vid behov

• Kring barn 6-12 år erbjuds i regel 
föräldrastöd 

Utgår från principer om 
normalutveckling, barn har svårt att 
generalisera kunskaper

• Den generella principen är att minst en 
viktig vuxen deltar i behandling; 
undantag görs bland äldre tonåringar 

2021-10-19



Gruppinsatser

Familjebehandlingar

• Cool Kids

• Våga Mera

• Känslodetektiverna

• UP-tonår

Föräldragrupper

• ABC

• AFFEKT

• Hantera oro

• DEPP

• Ångesthjälpen Ung

2021-10-19



Tack för att ni lyssnat!

Ungas psykiska hälsa på webben:

https://www.vgregion.se/ungaspsykiskahalsa

Zophia Mellgren
Projektledare
zophia.mellgren@vgregion.se

Evelina Stranne
Biträdande Projektledare
evelina.stranne@vgregion.se

2021-10-19 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

https://www.vgregion.se/ungaspsykiskahalsa


Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – tema äldre
2021-11-30

ARBETSMATERIAL - FÖR DISKUSSION 65

Ur programmet:

Nära vård Lisbeth Löpare Johansson

Erfarenheter från närstående Maria Calling, Alzheimerguiden.

Mobila team till äldre i Skåne Magnus Kåregård, allmänläkare, medicinsk 

rådgivare, Region Skåne

Gemensam sjuksköterska för psykisk hälsa i kommun och vårdcentral

Åke Åkesson, vårdcentralschef, Borgholm

Må bra med kultur och natur i Östergötland Maria Linderström, Region Östergötland

Mobila team och gemensam journal - preliminärt 


