
PROGRAM Förstalinjekonferens för barns och ungas psykiska hälsa 

Cirkatider 
09.00-09.15 Första linjen i historisk och samhällelig kontext 

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR 

09.15-09.35 Förekomst och utveckling av psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och 
psykiatriska tillstånd hos barn och unga 

Johan Åhlén, doktor i psykologi vid Karolinska institutet 

09.45-10.45 Vad ska första linjen erbjuda? 

Vad vill unga ha? 

Annika Nilsson, verksamhetsutvecklare, Region Skåne 

Digitala redskap 

Christina Nylöw Sand, enhetschef, Värmland 

Om hjälp med förälders vetskap samt läkarkompetens i annan verksamhet 

Sara Gustafsson, verksamhetschef, Västmanland 

Om avgränsning samtalsstöd samt patienter med ADHD 

Katharina Sonnesson, kurator/leg psykoterapeut, Region Blekinge 

Om att bredda kompetensen, beroendekompetens och ADHD-medicinering 

Ylva Rosén, verksamhetschef och Camilla Eklöv, enheteschef Region Örebro 

Om flytande gräns mellan BUP och förstalinje, samt ungdomsmottagningars 
förstalinjeuppdrag 

Ingela Boije, teamledare, Region Jämtland Härjedalen 

11.00-12.00 Samverkan 

Hälsa, Lärande, Trygghet 

Jessica Nyström, regional processledare och rektorer Anita Eriksson/Susanne 
Sjölund, Åsele, Region Västerbotten 



Elevhälsopilot och andra skolsamarbeten 

Jeanette Horst, områdeschef, Region Skåne 

Biståndsbedömda socialtjänstinsatser på förstalinjemottagning 

Sara Elofsson, enhetschef, Region Jönköping 

Samsyn och samverkan vid skolfrånvaro  

Anders Rönnberg, psykolog, Region Kalmar 

Samlade ungdomshälsor på gång  

Eva Nordin-Olson, verksamhetschef, Region Dalarna 

Socialtjänstens förstalinje  

Anna Burston, föreningen Sveriges Socialchefer 

Tidiga socialtjänstinsatser på familjens uppdrag 

Rebecca Hedenstedt, processledare, Stockholms stad 

12.00-12.45 LUNCHPAUS 

12.45-13.00 Förstalinjen för de yngsta, 0-5 år 

Nya Malinamottagningar 

Caroline Agrell, avtalsansvarig, Region Stockholm 

Integrerat i Barn och familjehälsan 

Jennifer Wellin, vårdutvecklare, Gävleborg 

13.00-14.00 Valet och betydelsen av organisatorisk hemvist 

Fördelar och utmaningar med förstalinje inom BUP 

Jeanette Horst, områdeschef och Linda Welin, verksamhetschef, Region Skåne 



Fördelar och utmaningar med grund- och tilläggsuppdrag vårdcentral 

Zophia Mellgren, fd projektledare, Västra Götalandsregionen 

Från integrerad verksamhet till regional huvudman 

Christina Sand, enhetschef, Region Värmland 

Tidigare helintegrerad verksamhet – fördelar och utmaningar 

Jenny Apoy-Söderdahl, samordnare, Region Gotland 

Primärvårdsverksamhet efter övervägande av olika modeller 

Malin Lindberg, länsenhetschef, Region Västernorrland 

Från vårdcentralsmodell till BUP 

Stefan Lemon, verksamhetschef, Region Halland 

Från barn- och ungdomsmedicin till primärvård 

Jessica Roström, avdelningschef, Region Kronoberg 

14.00-14.15 Perspektiv från en hälso- och sjukvårdsdirektör 

Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne 

14.20-15.00 Nationella perspektiv på nära vård, tillgänglighet, jämlik hälsa 

Peter Almgren, fd utredare, Utredningen om en sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga (SOU 2021:34)  
Gunilla Gunnarsson, utredare, Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården (S 2020:12) 
Margareta Kristensson, professor emeritus, tidigare Kommissionen för jämlik hälsa 
(SOU 2017:47) 

15.05-16.00 Politikersamtal 

Tema Förstalinjen och stöd/krav från den nationella nivån 

Mia Frisk (kd), ordf Beredningen för primärvård och äldreomsorg (SKR), 
Regionstyrelsens ordf Jönköping 
Ann-Christin Ahlberg (s), ledamot i Socialutskottet, ansvarar för psykiatrifrågorna i 
S-gruppen.
Gunilla Druve Jansson (c), ordf för Psykiatriberedningen, Västra
Götalandsregionen



Tema Förstalinjen i större och mindre regioner 

Sandra Ivnovic Rubin (mp), ordf Hälso- och sjukvårdsnämndens 
psykiatriberedning, Stockholm 
Elina Backlund (s), vice ordf hälso- och sjukvårdsnämnden, Västernorrland 

Tema Samverkan inom en hälso- och sjukvårdsregion 

Sofia Jarl (c), 1:a vice ordförande, Dalarna  
Marianne Utterdahl (Sjukvårdspartiet i Värmland, SIV), ordf i Hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Värmland 

Förslag om hur den nationella nivån kan bidra till vidareutvecklingen av 
förstalinjen för barns och ungas psykiska hälsa  

Linda Welin, verksamhetschef, Region Skåne 





Psykisk hälsa
barn och ungdom

- Det krävs ett helhetsgrepp

Hälsofrämjande för alla  –

specialinsatser vid allvarliga tillstånd

Det var en 
gång….



2-5% 

behöver omfattande insatser

20-30 % 

behöver särskilt stöd

i skolan, av första linjens 

hälso- och sjukvård, socialtjänst

Alla behöver en bra skola,

bra föräldrar och uppväxtvillkor

2 miljoner barn

Specialiserad nivå

Första linjen nivå

Generell nivå



Mera skyddsfaktorer 
mindre riskfaktorer

Förstalinje med bra 
bedömningsfunktion

Riktigt bra och effektiva 
samlade insatser när det behövs

Specialiserade 
insatser

Första linjens 
insatser

Tidiga insatser

Riskgrupper

Hälsofränjande

www.skl.se/psynk



Socialtjänst

MHV BVC

Elevhälsa

Öppenförskola

BUP

SiS

Skola

Vuxenpsykiatri

Polis

Ungdomsmott

Primärvård

Ungdomsverksamhet
Fritidsgårdar

Frivilligorganisationer

HVB

Tandvård



Skola
Elevhälsa
Skolhälsovård

Socialtjänst Primärvård
Barnhälsovård

Barnpsykiatri
Habilitering

Kommunicerande kärl:



Som en rulltårta !

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.recepten.se/images/recept/1/141/rulltaarta.jpg&imgrefurl=http://www.recepten.se/sitemap.html&h=247&w=300&sz=16&tbnid=27stHiM9kwdHnM:&tbnh=96&tbnw=116&prev=/images?q=rullt%C3%A5rta&usg=__KEuU5zQOyfn5jrqs5b1ZZjR4SE0=&ei=fMbNSuDsNojJ-QaljbCPAw&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image
http://www.recepten.se/images/recept/1/141/rulltaarta.jpg


Mål

Att barn och ungdomar i området ska må bra

/ha en god psykisk hälsa.

Syfte

Att utnyttja befintliga gemensamma resurser på bättre.



Strategier

Att främja hälsa med diverse insatser som ska nå alla barn

Att möta barn och ungdomar med risk för psykisk ohälsa 

med anpassade insatser

Att behandla/vårda/stödja barn med psykisk ohälsa i ett 

tidigt skede

Att behandla/vårda/stödja barn med allvarlig psykisk ohälsa 

och komplicerad situation med bästa möjliga sätt med ett 

helhetsperspektiv



Modellområden
• Dalarna – Gagnef + Hedemora

• Gävleborg – Hudiksvall

• Jönköping – Jönköping + Eksjö

• Norrbotten – Haparanda + Kalix + 
Överkalix + Övertorneå 

• Skåne  – Helsingborg,   Ystad + 
Simrishamn

• Stockholm – Sollentuna,   Farsta

• Uppsala – Enköping + Håbo

• Värmland – Hagfors

• Västerbotten – Umeå + Vilhelmina

• Västra Götaland – Vänersborg,  
Gunnared + Lärjedalen

• Östergötland- Norrköping



LandstingKommun

Vem bestämmer om vad?





Tidigare hjälp till de barn och 
unga som behöver det!

www.skl.se/psynk



Specialist

Första 
linjen

Generella insatser

?

Där man först möter barn och ungdomar 
som behöver hjälp för ett problem



Modellområdesprojektet
2009 – 2011

www.skl.se/psynk



Sex modeller för första linjen



Alla vård och stödinsatser  
- från hälsofrämjande till 
specialistverksamheter - finns i ett 
integrerad verksamhet

Den specialiserade barn och 
ungdomspsykiatrin har även 
ansvar för första linje-insatserna
och resurser för båda uppgifterna

Enskilda verksamheter med tydliga 
olika uppdrag som kompletterar 
varandra och som har väl 
utvecklade samverkans funktioner

Utgår från elevhälsan 
som är komplement med 
kompetens och resurser 
för att även behandla

Ett team med kompetenser 
från olika verksamheter 
(socialtjänst, hälso- och 
sjukvård, elevhälsa…..)

Resurser och kompetens 
finns i primärvården för 
barn, för att ge vård vid 
psykiska problem 



För att förändra…

1. Helhetssyn 

2. Övervinna motstånd

3. Förtydliga ansvar

4. Skapa förutsättningar för samordning

5. Gemensamma resultat skapar gemensamma incitament

6. Kompetens för att kvalitetsutveckla

7. Synkronisering på nationell nivå

8. Dubbellyft

9. Första linjen behövs

Ett helt geografiskt område, hela barnets 
situation/problemspektrum.  

Verksamhetskulturer, ideologiska modeller, kunskapsparadigm, ovana 
vid samarbete, okunskap om samarbetsparter, oförmåga att omfatta 
helheten och/eller tidsbrist, rädsla för förändring och risk att förlora 
makt, okända situationer och upplevelsen av kompetensbrist.

Mellan huvudmän, verksamheter och 
insatsnivåer. Skillnader i beslutsmandat, 
t ex mellan politik och tjänstemän

Barn i riskgrupper ska dra nytta av generella insatser. 
Alla barn och unga som behöver det får tidiga och 
förebyggande insatser. Därigenom kan specialistnivån 
avlastas, vilket möjliggör ökad tillgänglighet och 
spetskompetens.

både generella insatser till alla och riktade 
insatser till de där mer behövs. Kunskap om 
vilka metoder som ska användas i vilket läge.

synkronisering av de aktörer 
som har ansvar för frågor kring 
barn och unga. 

olika lagstiftningar, olika departement och 
olika huvudmän och finansiärer. Behövs 
gemensamma incitament och metoder.

arbetsmodell med tydliga mått och 
kontinuerlig uppföljning, som 
upplevs som meningsfull för 
målgruppen, barn och unga. 

Förmåga att mäta och 
utvärdera de insatser som ges. 
Samspel mellan forskning och 
praktik



Oförenliga önskemål

Insyn & 
informationsöver

föring kontra 
integritetsskydd

Optimerade 
delar kontra 
optimerad 

helhet 

Önskan om 
förändring 

utan att behöva 
ändra något

Kontinuitet 
kontra 

valfrihet



Vänta inte!
Guide för investeringar i 
tidiga insatser.

www.skl.se/psynk



2014

Kartläggning.

https://www.uppdragpsyki
skhalsa.se/wp-
content/uploads/2015/12
/Kartlaggningsrapport-
forsta-linjen.pdf



Umeå
Ungdomshälsan,

Värmdö
Hamnen

Jönköping
Barn- och ungdomshälsan

Hagfors
VISIT

Angered
Ungdomshälsan, resursenhet

Hudiksvall
Elevhälsan

Linköping
Råd, stöd och hälsa

Uppsala
Råd och stöd, Ungdomshälsan, 
primärvårdspsykologer

Askersund
BVC. Familjecentral, elevhälsa, 
elevhälsoteam, barnhälsoteam,

Gagnef
Famnen

Region Skåne 
Första linjen -BUP

Kronoberg
Barn- och ungdomshälsan

Motala



Vem kommer till första linjen?

Vem tar kontakt – barn, föräldrar, annan

Verksamheter målgrupp 0-18 år

Barnet/ungdomen 2%

Förälder/närstående 76%

Annan verksamhet 21 %

Annan 1%

Ungdomsmottagningar 13 – 24 år 

Barnet/ungdomen 64%

Förälder/närstående 18%

Annan verksamhet 17 %

Annan 1%

Elevhälsan 0-19 år 

Barnet/ungdomen 19%

Förälder/närstående 11%

Annan verksamhet 69 %

Annan 2%



Oro/ångest 32 %

Nedstämdhet/depression 22 %

Skolrelaterad problematik 13 %

Familjerelaterad problematik 13 %

Relationsrelaterad problematik 12 %

De fem vanligaste orsakerna till att barn, 
unga eller föräldrar söker hjälp

54 % 



Flickor 0-12 år 

Oro/ångest 39 %

Familjerelaterad problematik 16 %

Aggressivitet 14 %

Relationsrelaterad problematik 11 %

Nedstämdhet/depression 11 % 

Pojkar 0-12 år 

Oro/ångest 24 %

Aggressivitet 22 %

Skolrelaterad problematik 17 %

Koncentrationssvårigheter/
överaktivitet

14 %

Familjerelaterad problematik 13 % 

Flickor 13- 18 år 

Nedstämdhet/depression 36 %

Oro/ångest 32 %

Familjerelaterad problematik 13 %

Skolrelaterad problematik 12 %

Relationsrelaterad problematik 11 %

Pojkar 13-18 år

Oro/ångest 28 %

Nedstämdhet/depression 28 %

Skolrelaterad problematik 24 %

Familjerelaterad problematik 11 %

Relationsrelaterad problematik 9 % 





Antal besök

Medel: 3,5 besök
Spridning: 1-28 besök



Tillgänglighet till bra insatser 
i rätt tid med bra resultat

Bra insatser hela vägen

2015



www.uppdragpsykiskhalsa.se

Tillgänglighet till bra insatser 
i rätt tid med bra resultat

Bra insatser hela vägen

Kontakt

Vårdplan

Utredning
Vårdplan

Behandling
Avslutning

Första besök spec
Besök första linjen



Dag 1… Flyt ……../mätpunkter/ledtider

Väntande

Sökande

Behövande

Jämlikt

Kvalitet

Tillgängligt



http://www.1177.se/Tema/For-barn---vaga-beratta1/Interaktiv-bild_test/vagaberatta/

http://www.1177.se/Tema/For-barn---vaga-beratta1/Interaktiv-bild_test/vagaberatta/


2017

Vad kan 
erbjudas på 
första linjen.

https://www.uppdragpsyki
skhalsa.se/wp-
content/uploads/2020/03
/Forsta-linjeboken.pdf

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/03/Forsta-linjeboken.pdf




Uppdrag för första linjens hälso-

och sjukvård för barn 

Första linjen ger god och nära vård på primärvårdsnivå för att stärka den 
psykiska hälsan hos barn.

✓ Insatser ges till barn 0 tom 17 år med psykiska besvär och lindriga till 
medelsvåra psykiatriska tillstånd.

✓ Insatser är barnrättsbaserade, lättillgängliga, patientsäkra och utvecklas 
med barn och deras familjer. Den är effektiv och ger ett jämlikt 
omhändertagande. 

✓ Insatser som är förebyggande och tidiga ges till barn och deras familjer 
och utgör basnivån i stegvis vård. Barn kan söka vård på egen hand och 
insatser kan ges utan diagnos.

✓ Insatser baserade på nationella riktlinjer, vård- och insatsprogram, 
regionala styrdokument samt aktuella överenskommelser. 

✓ Samverkan är central och sker med för barnet aktuella verksamheter.

2022-02-07



Ihållande och svåra 
psykiska besvär 

Lindriga psykiatriska 
tillstånd 

Medelsvåra psykiatriska 
tillstånd

Svåra psykiatriska tillstånd 

Primärvårdsnivå 

Specialistvårdsnivå 

När psykiska besvär är ihållande 
och svåra kan de leda till tydliga 
problem, till exempel med att 
klara av vardagen. Besvären är 
dock inte av den grad och art att 
de uppfyller kriterierna för en 
psykiatrisk diagnos.

Psykiska besvär uppstår till följd 
av vanliga påfrestningar och är 
ofta övergående när situationen 
förändras.

En problematik med viss 
påverkan på funktionen i 
vardagen. Symtomen 
förekommer i den art, grad 
och varaktighet att barnet 
uppfyller kriterierna för en 
psykiatrisk diagnos, eller en 
mer diffus problematik med 
tydligt lidande och/eller 
funktionsnedsättning.

En problematik med tydligt 
lidande och stor påverkan på 
funktionen inom flera 
områden i livet.
Symtomen förekommer i den 
art, grad och varaktighet att 
individen uppfyller 
kriterierna för en eller flera 
psykiatriska diagnoser. 
Ofta långvarig och komplex 
symtombild med ytterligare 
komplicerande faktorer som 
olika typer av sociala 
problem. Kan vara akut.

En problematik med 
upplevt lidande och stor 
påverkan på funktionen i 
vardagen. Symtomen 
förekommer i den art, grad 
och varaktighet att barnet 
uppfyller kriterierna för en 
eller flera psykiatriska 
diagnoser. Ofta mer 
långvarig problematik eller 
omfattande nydebuterade 
symtom.





Mottagarfunktioner som triagerar mellan 
primärvårdsnivån och specialistvårdsnivån

Etablerade

Gävleborg

Halland

Skåne

Region Sörmland

Region Jönköping

Region Kronoberg

Region Västerbotten

Påbörjat utveckling

VGR

Östergötland

Blekinge

Uppsala

Örebro



38

Vardochinsats.se



39



Rätt insatser,

på rätt nivå,

i rätt tid

Vem ska hjälpa barn, unga  och deras familjer?



1

Förekomst av psykisk hälsa, psykiska 

besvär och psykiatriska tillstånd hos barn 

och unga i Sverige 

Johan Åhlén

Enhetschef - Psykisk Hälsa, CES

Region Stockholm

Forskare - Institutionen för global folkhälsa

Karolinska institutet



2



3

Begreppet “psykisk ohälsa”



4

Begreppsmodell
Socialstyrelsen, SKR, FHM, SBU



5

Hur ska vi tolka resultat 

om psykisk ohälsa?



6

Begreppet psykisk ohälsa
- Att jämföra äpplen och päron

Nära 60-procentig ökning av kroppslig ohälsa i Sverige 

Färre drabbas och dör av kroppslig ohälsa

Nära 60-procentig ökning av hudcancer i Sverige

Färre drabbas och dör av hjärtinfarkt



7

Begreppet psykisk ohälsa
- Att jämföra äpplen och päron

Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga
i Sverige? 
(Folkhälsomyndigheten)

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga
vuxna
(Socialstyrelsen)



8

Vad har undersökts?

Varför har den psykiska ohälsan
ökat bland barn och unga i
Sverige? (FHM)

känt mig nere

varit irriterad eller på dåligt humör

känt mig nervös

haft svårt att somna

haft huvudvärk

haft ont i magen

haft ont i ryggen

känt mig yr

2 symptom > 1 gång/vecka

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland 
barn och unga vuxna (Socialstyrelsen)

Vård för psykiatriska diagnoser inom
BUP

Psykofarmaka



9

Media
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Kommentarer

1. 190 000 barn och unga lider av någon form av psykisk

ohälsa, 100% ökning senaste 10 åren

– Socialstyrelsen (BUP + psykofarmaka)

2. Vissa av barnens tolkningar av enkätfrågor är snarare

normala reaktioner och inte “psykiska besvär” 

– Folkhälsomyndigheten (T ex nervös mer än 1/vecka)



11

FHM - 40%, alltså ~700,000 barn och unga



12

Slutsats!
Det kan vara rätt både att:

- 10% lider av psykiatriska tillstånd (vilket har ökat)

- det är problematiskt att hävda att 40% av barn 

och unga lider av psykisk ohälsa

• Dessa båda slutsatser är inga motsatser!



13

Psykiskt välbefinnande
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Vad tycker du om ditt liv i stort? (0-10)

6-10

0-5
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Vad tycker du om ditt liv i stort? (0-10)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001-2002 2005-2006 2009-2010 2013-2014 2017-2018

8-10

0-7
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Psykiska besvär
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Psykiska besvär 
Hur vet vi vad som är ett besvär?

“Nervös en gång per vecka”

“Nervös två gånger per vecka”

“Nervös nästan varje dag”



18

Depressiva besvär
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Nervositet
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Sömnbesvär
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Jämförelse med 43 andra länder (11-15 år)

• Nedstämd flickor högre än 37 europeiska länder

• Nervositet genomsnitt i Europa

• Sömnproblem

– flickor > 39 länder 

– pojkar > 37 länder



22

Psykiatriska tillstånd



23

Psykiatriska tillstånd

• Undersöka andel psykiatriska studier = Omfattande 

studier = Förekommer tyvärr sällan…

• Två sätt att uppskatta förekomst

– Global Burden of Disease (GBD)

– Vårdsökande 



24

GBD
• Global sammanställning av forskningsstudier från 

195 länder

• Genom en algoritm uppskatta förekomst för en 

region även om studier för denna saknas

• Fördel = Använder all tillgänglig data för att göra en 

sk. “best guess”

• Nackdel = Det blir bara en bra gissning om data är 

bra…
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Vårdsökande

• Andel personer som fått en diagnos inom 

specialistvård (och primärvård)

• Fördel = Data på hela befolkningen i regionen, 

löpande och uppdaterad

• Nackdel = Andel som “söker vård” är inte lika med 

andel som har tillståndet
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Depression

0

1

2

3

4

2010 2015 2020

Depression (15-19 år)

Vård GBD
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Ångest

0

2

4

6

8

2010 2015 2020

Ångest (15-19 år)

Vård GBD

Sannolikt en kombination av minskat mörkertal + viss ökning
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Varför minskar inte psykiatriska tillstånd 

med tanke på effektiva behandlingar?

Forskning från USA, England, Kanada, och Australien

Hypotes: 

• Förhöjda riskfaktorer motverkar minskning
– Inget stöd

• Ökad medvetenhet och lättare att prata om det
– Visst stöd

• Den mesta vården möter inte ”minimal standards of clinical 
practice guidelines” 
– Starkt stöd

Obs. I Sverige får endast 28% av barn/ungdomar med ångest 
eller depressionsdiagnos inom BUP+Första linjen KBT 
(Socialstyrelsen, 2019)
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Tack!



1

Bup Skåne online

Digital En väg in - Barnrättsperspektivet i praktiken

Annika Nilsson regional verksamhetsutvecklare

Bup Skåne



2
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Specialist

Bup

Insats

primärvård

Kontakt med aktör/vården

Det man kan göra själv 

när man mår dåligt

Det man gör för att må bra

Invånare med 

behandlings-

kontakt Bup

Alla invånare

Självhjälp och

kontakt med 

olika aktörer

Rörelse, kost, sömn, göra roliga saker, 

relationer med mera.

Förbättra sina levnadsvanor, prata med en trygg 

vuxen eller kompis, självhjälp på webb med mera.

Råd och stöd från professionella, kontakt utan att 

vara patient. Webb, chatt, telefon.

Primärvårdsnivå, exempelvis 

första linjen & ungdomsmottagning

* Specialiserad behandling (specialistpsykiatri)



4bris.se

Viktigast är förflyttningen från att jobba för barn till att jobba tillsammans med barn.

Inte bara fråga och lyssna, utan också agera: att göra något av det barnen säger. 

Metoden är barnrättssäkrad och kan användas brett, på små och stora 

frågeställningar. 

Fråga

Lyssna

Agera

Utveckling med metod expertgrupp barn

Barnkonventionen i praktiken!
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2021 jan- mars 2022

Workshops med ungdomar från olika 
högstadie- och gymnasieskolor i olika 
delar av Skåne. 

21 workshops med 130 ungdomar och 
personal elevhälsa, ca 35 timmar

6 WS med 12 vuxna under 12 timmar. 
Vuxna från brukarförening och ideella 
organisationer som på olika sätt 
arbetar med psykisk ohälsa. 

Anonyma enkäter har använts vid olika 
tillfällen, för att få in en större mängd 
data. 

Workshops och Enkäter
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"Hur gör man för att må bättre?"

"Hur vet jag om jag är deprimerad?"

"Vi vet inte hur man 

tar kontakt"

"Svårt att hitta 

information"

"Man är rädd att inte 

bli tagen på allvar så 

man väntar tills man 

mår sämre"

"Mest riktat mot 

närstående och 

inget man kan göra 

själv som ungdom"

"Vill vara anonym"

Ungdomar hittar inte det de söker
Digitalt infödda och letar på webb
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Kunskapsläget är tillräckligt, nu tid för action!

Lyssna, vi har något att säga!

Rapport från UNICEF Sverige om psykisk hälsa och 

strategier för ökat välmående ur barn och ungas perspektiv

2021

Hur kan man få hjälp?

Barn och unga upplever det som svårt att hitta, 

få och söka hjälp vid psykisk ohälsa, Forte 2021 

Ungdomar med psykiska besvär vet inte vart de ska vända sig

För att ungdomar ska kunna vara självständiga behöver de få ökad kunskap 

om vad psykisk ohälsa innebär, ha egna strategier för att hantera detta och veta vart de kan vända sig 

för att få stöd. Katrin Häggström Westberg, universitetsadjunkt i omvårdnad, forskningsrapport 2021
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GAP analys och insikter

• Mer självhjälp sökes, vad man kan göra själv – här och nu. 

• Få råd utan att behöva ringa eller boka tid för besök

• Utbud som finns är ofta för vuxna, ibland om barn och unga 
(1177)

• När det är utbud för unga kan det vara på webbplatser som 
tex primärt uppfattas ha utbud sexuell hälsa och relationer 
(UMO.se)

• BUP.se, för specialist Bup

• Andra aktörer upplevs osäkert om de är ”kvalitetssäkrade”

• Digitalt utbud måste anpassas utifrån målgrupp

• Information och kontakt finns på för många olika ställen

• Fler format på kontaktvägar efterfrågas (både anonymt och 
identifierat) 

• En samlad webbtjänst eftersökes av invånare för råd, stöd, 
självhjälp  och kontakt kring psykisk (o)hälsa. 

• Idag är det brett utspritt utbud, skapar upplevelse av att 
”skickas runt”



9

Befintlig En väg in och dagens digitala utbud

Workshops/enkäter Ungdomar

Kraftsamling SKR nationellt nätverk

Hidi-projket

Gap-analys befintligt utbud

Kunskapsinsamling

Webbkartläggning

GAP-analys 
Utbud och sökvägar för barn och unga

Gapet – digital En väg in

Behov 

beskrivet av 

målgrupp 

barn och 

unga
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Bup Skåne Online 

Digital En väg in 

Komplement och påbyggnad till dagens utbud

Primärprevention

Fakta, självhjälp och kontakt

Samlad och digital ingång kring psykisk (o)hälsa

Fokus målgrupp unga

Tillgänglighet till utbudet dygnet runt 

Direktvägar till andra aktörers digitala utbud och 

kontaktvägar med kvalitetssäkrat innehåll. 

Digitalt partnerskap med till exempel UMO.se, 

BUP.se, andra regionala och privata aktörer, 

kommuner, ideella aktörer med flera.
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…webbtjänst med

fakta, självhjälp och kontaktvägar

Primärpreventionsnivå

Barnrättsperspektivet i praktiken där 
informationen är anpassad för ungdomar. 

Utbud för alla invånare utan att behöva vara 
patient – och som komplement för patienter. 

Webbtjänsten är under utveckling och 
kommer bli bättre och bättre…

Bup – för dig under 18 år - Psykiatri Skåne 
(skane.se)

https://vard.skane.se/psykiatri-skane/bup-for-dig-under-18-ar/
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Val och anpassningar utifrån ålder, roll och områden
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Utbudet är artiklar, filmer och poddar
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Fler tips!
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Ung Bupkontakt ny tjänst för ungdomar 
kontaktväg/egenremiss – digitalt nybesök

planerad start ht 2022
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Ungdomars röster om

metodik och 

Bup Skåne online

Jag tycker att det är jättebra att ni har såna här samtal, vad 

ungdomar tycker och inte bara vad vuxna tycker.

Man vill kanske inte söka hjälp direkt, bra med självhjälp.

Jättebra sida, lätt att hitta. Här finns allt man söker!

Viktigt med ”självtester” för att förstå vad man kan 

göra själv och när man ska söka hjälp.

Bilderna är talande och beskriver ämnet bra.

Den är väldigt tydlig och enkel att använda.

Detta är demokrati på riktigt.

Väldigt lätt att hitta.

Man måste få vara anonym.
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Annika Nilsson Bup Skåne

Regional verksamhetsutvecklare 

Annika.b.nilsson@skane.se

Gemensam digital kraftsamling

på ungas villkor

hög tillgänglighet

ökat välbefinnande

mailto:Annika.b.nilsson@skane.se


Utveckling genom 

medskapande 
Christina Nylöw Sand

Enhetschef 

Första linjen unga Karlstadområdet



Tjänstedesign som metod
Region Värmland och Experio Lab

• patienten/besökare är en viktig resurs som behöver tas tillvara i 

utvecklingsarbete

• nya lösningar och arbetssätt som utgår från patientens/besökarens behov 

och förutsättningar 

Risk att vi vuxengissar om vi inte gör detta!



Ökad tillgänglighet till hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa genom digitala 

och flexibla tjänster.
Workshop med unga för bättre psykisk hälsa 
26 februari 2016 | Nyhet

I veckan deltog 30 gymnasieungdomar i en kreativ workshop arrangerad av Första linjen och Experio Lab. Syftet var 

att utveckla koncept för att få ungdomar att förstå och hantera sitt mående. 

-Kul att vara med och känna sig betydelsefull, sa xxxx och xxxx som går i trean på gymnasiet.

I workshopen deltog även medarbetare från Första linjen, folkvalda, verksamhetsutvecklare i landstinget, 

ungdomsmottagningen, Kronoparkens fritidsgård, Ungdomar för trygghet med flera.

- Många unga mår dåligt ibland, men de söker inte hjälp, säger XX, 18 år.

- Om du är deprimerad och tycker att livet suger kanske det inte är så lätt att veta vad man ska göra. I workshopen försöker vi 

komma på effektiva sätt att få ungdomar att förstå sitt psykiska mående, hantera det och göra det enklare att ta kontakt.

https://www.youtube.com/watch?v=6fmZ8TIGSKw

https://www.youtube.com/watch?v=6fmZ8TIGSKw


”Det är nu 

jag behöver 

prata, inte på 

tisdag”

”Det var svårt 

att säga att 

jag behövde 

hjälp”

”Det finns 

ingen info om 

var jag kan 

hitta hjälp”

”Jag ville inte 

behöva 

ringa”

”Vården 

måste vara 

tillgänglig 365 

dagar/år”



Innan första 
kontakt

Första 
kontakt

Bedömning
Första 
mötet

Första kontakten kräver mod…
Nervositet, rädsla och oro gör att det dröjer längre än nödvändigt innan första 

kontakten görs. 

UTMANING:

Kan vi skapa insatser före den första 
kontakten som gör att unga känner sig 

trygga och bekväma med att ta 

kontakt med Första linjen i ett tidigt 

skede?

• nervositet

• vill inte ringa

• svårt att sätta 

ord på problem

• osäker om 

problem är stora 

nog

• rädsla för 

konsekvenser





”Jag sökte hemifrån sent en kväll.”

Besökare kille, 16 år

”Jag fick stor hjälp av de förskrivna 

alternativen i att uttrycka mitt 

mående och vad jag ville få hjälp 

med.”

Besökare, kille, 

16år

”Jag kände inte till Första linjen alls, det enda jag såg var 

denna webbtjänst. Jag sökte när jag satt hemma hos 

pappa själv utan att någon visste om det.”

”Det underlättade att ta kontakt på detta sätt, jag hade aldrig 
ringt och sökt annars och ville helst inte be mamma eller 
pappa.”

Besökare, tjej 12 år



Ung i Värmland

• Boka videosamtal via appen 

”Ung i Värmland”

Första linjen unga Värmland

Ungdomsmottagning Värmland



Tack för 

uppmärksamheten!



Första linjen för barn och ungas 
psykiska hälsa i Region Blekinge

Digital FL-konferens 220408



Sammanfattning

• Vi är organiserade i primärvården, område Nära vård.

• Vi är 1 länsövergripande verksamhet vars mål är att 
vara tillgängliga i länets alla kommuner, på 
vårdcentralerna, just nu 5 mottagningar.

• Verksamheten startade som ett projekt, Fyren, 2014 
och är en permanent verksamhet sedan 2017.

• Vi har haft kontakt med 2,2% av barnen i vår region 
under 2021.



Vi som jobbar här

Madelene Elofsson, leg. hälso- och sjukvårdskurator 

med grundläggande psykoterapiutbildning.

Lisbet Karlstrand, socionom och leg. Psykoterapeut.

Elin Copcutt, socionom och leg. psykoterapeut.

Katharina Sonesson, socionom och leg. psykoterapeut

Eva Johansson, psykiatrissjuksköterska med 

grundläggande psykoterapiutbildning.



Länsövergripande verksamhet

Personalen är anställda på Kallinge vårdcentral och  
första linjen för barn och ungas psykiska hälsa är en 
länsövergripande verksamhet

Vi finns i länets alla kommuner och är till för alla 
oavsett vilken vårdcentral du är listad på.



Uppdrag

• Insatser på första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa ska ges med en helhetssyn på psykisk hälsa 
och barnets/den ungas situation. 

• Barnlotsens funktion är att lotsa familjer till rätt 
instans.



• Vi tar emot barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykiskt 
dåligt/ oavsett vad problemen beror på.

• Det innebär att vi ska kunna erbjuda stöd och hjälp oberoende av om 
skälen är psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska.

”Lågtröskelverksamhet”





Vägen in

• Anhörig, egenremiss
• Hänvisning från skolpersonal, BUP med flera
• Remiss från BUP, barnklinik, elevhälsa etc.



• Barn och ungdomar t.o.m. 17 år

• Individuell bedömning av antal 
besök samt frekvens

• Generellt korta insatser (1-6 besök)

• Olika konstellationer: Familj, 
föräldrar, andra viktiga personer. 

• Remiss till specialistvård vid behov 
(utredningsförfrågningar eller 
svårare/komplex problematik)

• Vid behov av läkarkontakt hänvisas 
till den vårdcentral barnet är listad på 
eller BUP, beroende på problematik.

Ramar





Hur ser det ut hos oss
• Under 2021 har vi tagit emot 2.112 besök varav  656 nybesök. 

• Vi träffade 58 % flickor och 42 % pojkar.

• Den genomsnittlige besökaren kommer 3 gånger och är mellan 
10 - 14 år.

• Vi har ingen kö men väntetid som varierar mellan två till sex 
veckor. I perioder upp till två månader.

• Mest förekommande kontaktorsaker är oro, stress, 
nedstämdhet, ilska och relationsproblem. Vi prioriterar akuta 
kriser.

• Vi är tillgängliga via callback dagligen



Utmaningar

• Hitta arbetsmetoder för att nå så många som möjligt 
i ett så tidigt skede som möjligt och med rätt insats.

• Fortsätta prioritera förebyggande och tidiga insatser

• Lokaler nära patienterna

• Erbjuda tid för nybesök inom två veckor och 
samtidigt erbjuda återbesök i rimlig tid

• Barn och familjer på flykt/Ukraina



Region Örebro län har under det gångna året genomfört ett 

större förbättringsarbete för att säkerställa en patientsäker 

och kostnadseffektiv första linje-vård

Första linje-uppdraget inom Region Örebro län 

• Första linje-uppdraget inom Region Örebro län är 

organiserat under både primärvård och barn- och 

ungdomspsykiatri.

• Kontaktcentret Första kontakten psykisk ohälsa barn och 

unga ligger inom barn- och ungdomspsykiatrin och ger 

råd och stöd samt bedömning för lotsning till rätt vårdnivå 

till alla barn och unga som söker vård utifrån psykisk ohälsa.

• Primärvårdens uppdragsdel omfattar psykoedukation, 

behandling och fördjupad bedömning till barn och unga 

med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och utförs vid den 

fristående Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga.



Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga

av barn och unga i Region Örebro län 

med anhöriga och närstående beräknas under det 

första året tas emot för råd, stöd och bedömning

8 procent

Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga

av barn och unga i Region Örebro län beräknas 

under det första året tas emot för behandling vid 

primärvårdsmottagningarna 

2 procent

Första linje-verksamhet

1 Kontaktcenter

4 Primärvårds-

mottagningar

1 mars 2022 öppnade de nya första linje-verksamheterna –

kontaktcenter och mottagningar – som kommer ta emot barn 

och unga för råd, stöd, bedömning och behandling



Förbättringsarbetet sattes igång efter en genomlysning av 

regionens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa 

som visade på utvecklingsbehov inom första linje-vården

Efter en genomlysning av vården till barn, unga och 

unga vuxna med psykisk ohälsa i Region Örebro län 

framkom behov av utveckling av första linje-vården 

inom följande fyra områden:

Genomlysningen blev startskottet för det 

förbättringsarbete som 2021 till 2022 genomförts i 

Region Örebro län i syfte att säkerställa en vård till 

barn och unga med psykisk ohälsa som är:

2020: Genomlysning av första linje-vården 2021-2022: Uppbyggnad av ny första linje

Organisation Arbetssätt

Planering Uppföljning

Likvärdig Behovsbaserad

Kostnadseffektiv Patientsäker



Målgruppens behov och vårdens innehåll har varit 

utgångspunkten vid uppbyggnaden av de nya första linje-

verksamheterna

Med bas i målgruppens behov 
och i framtagna vårdförlopp har 
första linje-verksamheterna 
sedan kapacitets- och 
produktionsplanerats i syfte att 
säkerställa god tillgänglighet 
och arbetsmiljö.

Utifrån utförd kapacitets- och 
produktionsplanering har första 
linje-verksamheterna därefter 
bemannats för att de ska kunna 
tillgodose vård av det slag och 
av den mängd som målgruppen 
är i behov av.

En tvärprofessionell 
arbetsgrupp har utifrån  
nationella kunskapsstöd tagit 
fram vårdförlopp för de 
patientgrupper som ska tas 
emot och erbjudas insatser 
inom regionens första linje-vård.

1. Framtagande av 
vårdförlopp för första 
linjens patientgrupper

2. Kapacitets- och 
produktionsplanering utifrån 
behov och arbetssätt

3. Bemanning med den 
kompetens som vården till 
målgruppen kräver



Förbättringsarbetet har lagt grunden för en patientsäker 

verksamhet och uppföljning av produktion, arbetssätt och 

vårdens effekt ger förutsättningar för hållbarhet och utveckling

Löpande uppföljning

Patientsäker och kostnadseffektiv vårdOrganisation, planering och arbetssätt

Produktion

Arbetssätt

Effekt av vården och patientnöjdhet

Behovsbaserad Likvärdig

Kostnadseffektiv  Patientsäker 

Evidensbaserad vård Rätt kompetens

Förutsättningar för personalen att ägna 

arbetstid åt direkt patientarbete 



Första linjen Region Jämtland Härjedalen

INGELA BOIJE

TEAMLEDARE FÖRSTA LINJEN MOTTAGNING BUP ÖSTERSUND



2022-04-11 2

▪ Tillhör BUP 

▪ Mottagning i Östersund

▪ Filialarbete i kommunerna    

▪ Alltid tillhört  BUP         

Hemvist



2022-04-11 3

▪ Triagering lätta/svårare ärenden

▪ Utmaningar

PRIORITERING



2022-04-11 4

▪ Fördelar:

- Äger hela patientflödet

- Kompetensen

- Slipper gränsdragning

- BUP=vård vid psykisk ohälsa

▪ Nackdelar: 

- Prioritering 

- Tillgängligheten

- Otydlighet första linjen/ BUP

För- och nackdelar



2022-04-11 5

▪ Förebyggande

▪ Uppsökande

▪ Vara där barn och ungdomar finns.

Mer än BUP light? 



2022-04-11 6

▪ Hänvisning                                                

▪ Remittering

▪ Gemensamma träffar

UM-BUP



Kontaktuppgifter :
Ingela Boije
Teamledare första linjen mottagningen
063-154023
ingela.boije@regionjh.se

Mikael Lec-Alsén
Verksamhetschef

mailto:ingela.boije@regionjh.se


Region Västerbottens
Första linje för barn och unga
Jessika Nyström, Verksamhetsutvecklare, Primärvård psykisk hälsa barn och unga
jessika.nystrom@regionvasterbotten.se

mailto:jessika.nystrom@regionvasterbotten.se


Hälsocentral Region Västerbotten

Privat hälsocentral 

Första linjen utgörs sedan år 2010 av primärvården:

➢ 38 Hälsocentraler/sjukstugor
➢ Ungdomshälsan
➢ Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård

7 april 2021 startade vår ”En väg in” för barn 
6 tom 17 år:
”Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa 
Västerbotten”
- samverkan mellan Primärvård och BUP
- 1177 + regionalt knappval
- triagerar och bokar tid till 43 enheter – första linjen 

och specialiserad nivå
- jämlik bedömning och behandling
- barnet och familjen ska komma rätt direkt 
- erbjuder digitala föräldragrupper



Befolkning Västerbotten 

Totalt 274 500 invånare
ca 55 000 barn 0 tom 17 år
ca 37 000 barn 6 tom 17 år  (målgrupp för Kontaktcentret)

Antal medicinska bedömningar i första linjen 2021 (6-17år): 1487 vilket motsvarar ca 4% av barn 6-17år 
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Första linjen Västerbotten Riket

Kontaktcenter öppnade 7 april

Medicinsk bedömning inom tre dagar, första linjen barn och unga, Västerbotten
Jan 2021-Feb 2022

2020 april-dec andel medicinsk bedömning inom 3 dagar 34%
2021 april-dec andel medicinsk bedömning inom 3 dagar 72%



HÄLSA, LÄRANDE, TRYGGHET - HLT



Hälsa, Lärande, Trygghet – HLT i Västerbotten
Samverkan mellan förskola/skola/elevhälsa, primärvård och socialtjänst

➢ HLT har implementerats i Västerbottens 

alla 15 kommuner under 10 år, start 

psynkprojektet

➢ 50 HLT team i Västerbotten

➢ ca 200 medarbetare

➢ ca 700 barn/år lyfts i denna samverkan 

varav 450 med samtycke

➢ ca 160 barn/år får en SIP i HLT

➢ Länk till mer om HLT, material och 

årsrapporter

https://www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/psykisk-halsa/hlt-halsa-larande-och-trygghet


En unik samverkan 
för barn och unga i 
Västerbotten
HLT film från Åsele

Klicka på länk nedan för att komma till 
filmen, 4 min

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

• Tidiga och samordnade insatser - om 
hälsa, lärande och trygghet i Åsele, 
textad

https://vimeo.com/547878304
https://www.youtube.com/watch?v=sY0038bhBec


Region Jönköpings län

Barn- och 

Ungdomshälsan

Sara Elofsson, Enhetschef

Susanne Fornander, Enhetschef



Organisatorisk tillhörighet

Barn- och ungdomshälsan2

Barn -och ungdomsenheten, Region Jönköpings län

Tre barn- och 

ungdomsmedicinska 

mottagningar

Tre barn- och 

ungdomshälsor



Barn och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan3

Tre länsmottagningar, omfattar tillsammans alla länets13 kommuner

• Värnamo: Regionen som huvudman

• Nässjö: Regionen som huvudman

• Huskvarna: Regionen och socialtjänsten i delat huvudmannaskap

”En väg in, barn och unga psykisk hälsa”, gemensam remiss- och 

bedömningsenhet tillsammans med BUP, startades februari 2020



Uppdraget

Målgrupp, barn och unga från förskoleklass till och 

med 17 år med lindrig till måttlig psykisk, 

psykosocial och/eller psykosomatisk ohälsa

Antal barn i målgruppen:  54000 barn



Start av verksamheterna

Barn- och ungdomshälsan
5

• Huskvarna: 2012 med gott stöd av PSYNK- projektet. Permanent 

verksamhet sedan 2013

• Nässjö: start 2014

• Värnamo: start 2016



Andel som sökt och fått behandling på 

våra mottagningar under 2021

Barn- och ungdomshälsan6

• Inkommande remisser :2185  st

• Påbörjade insats: 2126 st

• Andel barn som påbörjade insats utifrån barnunderlag 

ca 4%



Biståndsbedömda insatser på en av 

mottagningarna

Presentationsrubrik7

Mottagningen i norr två huvudmän, kommun (socialtjänst) och 

region

2/3 regionaställda

1/3 kommunanställda

Kommunanställda arbetar utifrån både Råd och Service insatser 

och vid behov biståndsbedömda insatser.



Biståndsbedömda insatser

Barn- och ungdomshälsan8

• Föremål för bistånd: Då insatsen kräver en längre insats än 3- 5 samtal 

samt har en karaktär av mer individuellt stöd

• Aktuell behandlare gör en kort, avgränsad utredning som innehåller 

ansökan, utredning, beviljande av bistånd

• Fortgår tills insats anses klar



regionkalmar.seregionkalmar.se

Barn- och ungdomshälsan (BOU)

Region Kalmar län
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Barn- och ungdomshälsan (BOU) i Region Kalmar län

1. Primärvård.

2. Tre mottagningar på 12 kommuner:
Kalmar, Västervik och Oskarshamn.

3. Vi startade våren 2015.

4. År 2021 fanns 33279 barn i åldrarna 6-17 år i Kalmar län.
Kontakt med 4,3%, och 3,1% fick besök.



regionkalmar.seregionkalmar.se

Fördjupning: Samverkan med skolan

• Träffar med elevhälsan. 

• SIP. Inga specifika samverkansmodeller.

• YAM till alla!?

• Forskning med Linnéuniversitetet och Västerviks kommun
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Fördjupning: Nationell samverkan kring digital 
utveckling

• Digitala lösningars skalbarhet ger drömläge för samarbete! 

• Digital väg in för ungdomar

• 1177.se som resurs till föräldrar vid rådgivning och behandling

• Utveckling av digitala behandlingsprogram.



Dalarna

SKR Förstalinjekonferens 8 april 2022 
Barns och ungas psykiska hälsa 

Eva Nordin-Olson

Verksamhetschef Mora Vårdcentral

Skolläkare Mora kommun

Ordf LPO Barn och Unga Dalarna

eva.nordin-olsson@regiondalarna.se



Första linjen i Dalarna
• Vilken organisatorisk hemvist har vår första linje?

Primärvård - i nära samverkan med kommun

• Hur många mottagningar har vi?

Minst en SBU (Samtalsmottagning Barn och Unga) i varje kommun (15 kommuner)  

På vårdcentraler, vissa ungdomsmottagningar eller i egna lokaler.

BHV, Familjecentral – upptäcka, bedöma små barn, tidiga insatser, föräldrastöd

• När startade verksamheten

2017

• Hur stor andel av barnbefolkningen har sökt förstalinjen 2021, och 
hur stor andel har erbjudits någon typ av behandling?

6-24 år   4,2 % sökt (2563 individer) 60% fått behandling

2022-04-08 2



Mål i Dalarna
Sammanhållen barn och ungdomshälsa 0-20(25) år

i bas och första linjen

Region Dalarna och Dalarnas kommuner i samverkan

2022-04-08 3



Sammanhållen barn-& ungdomshälsa

2022-04-08 4
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IFrån Till

Många ingångar, parallella spår En dörr in – sammanhållen

bollande, bristande nivåstrukturering helst samlokaliserad ungdomshälsa

2022-04-08 6



Sammanhållen ungdomshälsa

• Stärka samverkan i bas och första linjen

• Samordna regionens och kommunernas resurser 

• Hälsa-Lärande-Trygghet

• Helhetsperspektiv på hälsa – psykisk, fysisk, social och sexuell hälsa 

• Hälsofrämjande och förebyggande – generell, riktad och indikerad nivå

• Tidig upptäckt – tidiga insatser

• Undvika ”medikalisering” och ”psykiatrisering” när livet gör ont

• Bedömning, behandling och stöd – sammanhållen god och nära vård unga

• Lättillgängligt på ungdomars villkor. Ungdomars delaktighet.

• Utgå från ungdomsmottagningarnas koncept

• App Ung i Dalarna – digital UM

2022-04-08 7



Ungdomshälsan
Borlänge 

februari 2022

2022-04-08 8



Tack!

eva.nordin-olsson@regiondalarna.se

2022-04-08 9

mailto:eva.nordin-olsson@regiondalarna.se


Modell för tidigt socialt stöd 

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 



Resultat som fick oss att reagera 

8 % av alla förhandsbedömningar 

och utredningar som socialtjänsten ger 

leder till att en familj får och tackar ja till 

en insats

53 % av utredningarna innehåller 

samtal direkt med barnet 

48 % av alla utredningar där 

förskola och skola gjort 

orosanmälan tar socialtjänsten 

kontakt med förskola och skola. 

55 % av barnen som utretts 

har utretts mer än en gång



Målen med arbetet

Barn och unga i 

kontakt med 

socialtjänsten får 

stärkta 

skyddsfaktorer och 

minskade 

riskfaktorer

Invånare har tillit 

till att 

socialtjänsten 

arbetar för 

barnets bästa 

Samverkans-

partners  har tillit 

till socialtjänsten

Medarbetare trivs 

och ser nyttan 

med sitt arbete

Kreativt och flexibelt socialt arbete med 

fokus på tillit och samhandling



Socialtjänst Vällingbyteamet 

• Ett team som arbetar i ett mindre geografiskt område med ca 10 % av 

familjerna inom stadsdelsområdet.

• Teamet består av 9 socialsekreterare, en administratör och en teamchef.

• Inom ett och samma team finns mottagningsfunktion, råd och stöd, utredning 

och insats. Socialsekreterarna har flera funktioner i sin roll. 

• Socialsekreterarna har i uppdrag att arbeta flexibelt och praktiskt och 

skräddarsy stöd utifrån familjernas behov.



Socialtjänst Vällingbyteamet 

• Vid en förhandsbedömning görs inte bara bedömning om huruvida en 

utredning ska inledas eller inte utan också om det behövs råd- och stöd utan 

biståndsbeslut. Samma socialsekreterare ger stödet.

• Erbjuder avstämning efter avslutad kontakt för att snabbt kunna fånga upp om 

behov av stöd uppstår igen. 

• Nära samverkan med förskola och skola genom kontaktpersoner och 

kontinuerlig konsultation.



Mer information 

•Skrift, film och tidigare delrapport:

Att göra en genomlysning inom socialtjänsten - Stockholms län 

(uppdragpsykiskhalsa.se)

Kontaktuppgifter

Rebecca.hedenstedt@stockholm.se

Processledare 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/barn-unga/tidiga-insatser-for-barn-och-ungas-psykiska-halsa/rapport-ratt-stod-i-tid-till-barn-och-unga-att-gora-en-genomlysning-inom-socialtjansten/
mailto:Rebecca.hedenstedt@stockholm.se


Länsövergripande Verksamhetsområde (VO) 

Familjehälsa Barnpsykiatrin och habilitering 

Jennifer Wellin Kristina Lingman                                        

Vårdutvecklare, leg psykolog Verksamhetschef                                       

jennifer.wellin@regiongavleborg.se kristina.lingman@regiongavleborg.se

Region Gävleborg

mailto:jennifer.wellin@regiongavleborg.se


• 2003 startade som projekt i en stadsdel i Gävle (Bomhus Barnhälsa)

• Öppenvårdsmottagning primärvård avseende psykisk ohälsa/psykosocial 
hälsa hos barn 6-12 år 

• Permanentades 2005 och byggdes ut över hela länet - nytt namn Barn och 
familjehälsa

• Beslutades då ha uppdraget 0-17 år vilket innebar att man 
samorganiserades med tidigare organisationen för Mödra- och 
barnhälsovårdspsykologer och Ungdomsmottagning.

• Organiserade under Primärvården med egna mottagningar runt om i länet. 

• I det övergripande uppdraget finns även insatser till gravida/blivande 
föräldrar och småbarnsföräldrar samt insatser till ungdomar runt sexuell 
hälsa/identitet och relationer för åldersgruppen 18-23. Första linjen för 
psykisk ohälsa är begränsat till åldersgruppen 0-17 år.

Familjehälsa Region Gävleborg
Barn- och familjehälsa 0-12 år och Ungdomsmottagning 12-17 (23) år



• Länsuppdrag Gävleborg och Hälsingland –stor geografisk yta och de utmaningar 
som följer på detta

• 2018 gjordes en organisatorisk förändring att ett verksamhetsområde skulle  
innefatta både primärvård (Familjehälsa, första linjen för barn/unga) och 
specialistvård (BUP/HAB). 

• Ca 55 000 barn och unga i målgruppen 0-17 år 

• Ca 350 medarbetare totalt

• En verksamhetschef och gemensam ledningsgrupp med vårdenhetschefer från 
både Första linjen (Barn- och Familjehälsa/Ungdomsmottagning) och 
specialistvård (Barn- och Ungdomspsykiatri och Barn- och Ungdomshabilitering). 

• I verksamhetsområdet ingår även Barnmorskemottagning, Vuxenhabilitering och 
Kom-Ex

Verksamhetsområde
Familjehälsa HAB och BUP 



• Mottagningarna (psykosociala delarna) varierar i storlek från 5 -16 personer 

beroende på befolkningsunderlag och geografiskt upptagningsområde

• Vanligaste professioner som jobbar är: kuratorer, psykiatrisjuksköterskor 

och psykologer

Tillgängligheten är god och alla mottagningar klarar överlag 

tillgänglighetsmålen (första bedömning inom 3 dagar via telefonintervju med 

BCFPI och besök på mottagningen/uppstart behandling inom 30 dagar). 

Barn- och familjehälsa och Ungdomsmottagning har mottagningar i sex av 

länets tio kommuner med upptagningsområde hela länet.

Cirka 5 procent av alla barn/unga 0-17 år hade kontakt under 2021.

BFH/UM-mottagningarna



UM

Region Gävleborg
VO Familjehälsa Barnpsykiatri och 

Habilitering

Visar mottagningarna för;

Barn och familjehälsa (BFH), 

Ungdomsmottagning (UM), 

Barn och Ungdomspsykiatri (BUP)

Här finns alla ställen med

bokningsbara tider



Ett samtal - rätt vårdnivå direkt. Från 4 februari 2019 kan barn och unga, vårdnadshavare och blivande 

föräldrar ringa ett och samma nummer när de söker vård inom Barn- och familjehälsa, 

Ungdomsmottagning samt Barn- och ungdomspsykiatri. 

Via ett samtal guidas den vårdsökande direkt i telefon till rätt vårdnivå och får vid behov tid för besök.

Målet är att öka vårdens tillgänglighet för blivande föräldrar och föräldrar till barn och unga (0-17 år), 

samt unga vuxna (13-23 år) med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsavvikelse.

Säkerställa att barn och unga i Gävleborg med psykisk ohälsa har tillgång till jämlik, effektiv och 

evidensbaserad vård i hela länet där patienten är i fokus.

Försäkra oss om att resurser används på ett lagenligt och effektivt sätt – mesta möjliga vård för de 

resurser som finns att tillgå.

Utveckla effektiva arbetsredskap och standardiserade vårdförlopp för att ge säker, kostnadseffektiv och 

god vård till patienterna.

Gemensam En väg in för BFH/UM och BUP 
startade februari 2019



• 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

• Kompletterande skalor – suicidrisk, screening ätstörning, ungdomsintervju BCFPI 

vid indikation depression/ångest  

Gemensamma dokument och verktyg för triagering
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 

 



BUP

Utredning

Sammanvägd 

bedömning
Anamnes

Riskbedömning

Funktionsnivå

Kartlägga symtom 

Vårdnadshavares och patientens 

önskan och samtycke
Annan aktör med 

eget vårdåtagande 

identifierar behov
Ex Elevhälsan 

Behov uppstår En väg in

Triagering

Fördelas till 

rätt vårdnivå

Stegvis vård

Tiden i handen

Barn och familjehälsa och 

Ungdomsmottagning
Behandling

BUP
Bedömning och 

Behandling

Behandling av symtom

utifrån vårdprogram

Basutredning 

AST / IF 

BUH
Bedömning, 

Utredning och 

behandling

Vårdförlopp En väg in, Familjehälsa/BUP 0-17 år

– från behov till behandling/utredning 



Region Gävleborg 
- de små barnen 0-5 år

Jennifer Wellin leg. Psykolog och vårdutvecklare 

VO Familjehälsa, Habilitering och Barnpsykiatri



Vårdbegäran En väg in Barn- och familjehälsa, Ungdomsmottagning och Barn och Ungdomspsykiatri

För ny vårdbegäran Tele-Q
Telefonnummer 0771-445500

Barn & unga 0-17 år 
med psykisk ohälsa

Ålder 3-17 bedömning  BCFPI 
Ålder 0-2 bedömning enligt mall

Blivande & nyblivna föräldrar, 
föräldrastöd barn 0-3 år

Ungdom och unga vuxna 18 till 23 år

Välkommen till En väg in för Barn och familjehälsa, ungdomsmottagning och barn och ungdomspsykiatrin. För dig 
med frågor kring  psykisk ohälsa . Har du en pågående kontakt vänder du dig direkt till din mottagning. Vid akuta 
symtom kontakta din närmaste BUP-mottagning och vid livshotande tillstånd  ring  112.  För råd om vård dygnet runt  
ring 1177. Det går också bra att kontakta oss via  vårdguidens E-tjänster .
Nu följer tre val: 
1. Tryck 1 om frågan rör barn och unga 0 -17 år med psykisk ohälsa. 
2. Tryck  2 om frågan rör föräldraskap  för blivande eller nyblivna föräldrar med barn upp till 3 år. 
3. Tryck 3 om frågan rör sexuell hälsa och identitet eller relationsfrågor för ungdom eller unga vuxna 18 -23 år.

För att underlätta handläggningen  

var god uppge personnummer för 

den du söker vård för och  ditt 

fullständiga telefonnummer¤ 

Du kommer att bli uppringd kl …

Du kommer nu att få fyra val :

1. Om du bor i Gävle kommun tryck 1

2. Om du bor i Sandviken, Hofors  eller Ockelbo 

kommun tryck 2

3. Om du bor i Söderhamn, Bollnäs eller Ovanåkers 

kommun tryck 3

4. Om du bor i Hudiksvall, Nordanstig eller Ljusdals 

kommun  tryck 4

Du kommer nu att få fyra val :

1. Om du bor i Gävle kommun tryck 1

2. Om du bor i Sandviken, Hofors  eller Ockelbo 

kommun tryck 2

3. Om du  bor i Söderhamn, Bollnäs eller Ovanåkers 

kommun tryck 3

4. Om du  bor i Hudiksvall, Nordanstig eller Ljusdals 

kommun  tryck 4

AVBOKNING
Vid avbokningar och 
ombokningar skall 
patienten kontakta 
den mottagningen 
de blivit kallade till.



• Låg tröskel för att få stöd och hjälp när det gäller våra yngsta. Ser det som en extra 
sårbar grupp och en förälder behöver egentligen bara uttrycka att man önskar 
komma för att få en tid på Barn- och familjehälsa. 

• När man vänder sig till En väg in är målsättningen att patienten alltid har kommit 
”rätt” (även om de kommit fel ska de hjälpas tillrätta och känna sig väl bemötta). 
Alla ska få hjälp-stöd i samtalet och ha kännedom om vad som sker härnäst. Triage 
och nivåbestämning sker så långt det är möjligt utifrån validerade instrument.

• BCFPI görs på alla i målgruppen 3-17 år, för barn 0-2 år tas uppgifter utifrån 
journalmall.

• Alla mottagningar har öppna tidböcker och En väg in har mandat att bedöma om 
det finns behov. Patienten får besökstid/gruppstart/egenvårdshjälp direkt efter 
första bedömningen. Tiden i handen.

• Nödvändigt för att säkerställa tillgänglighetskraven och möta ökade krav på 
effektivisering med bibehållen patientsäkerhet.

De små barnen 0-5 år



Statistik En väg in (TeleQ)
Fördelning av samtal

Februari 2022, Totalt antal samtal = 474

14%

9%

6%

18%

0%

BFH/UM 44%

BUP 9%

0%

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



Flöde remisser avseende misstänkt utvecklingsavvikelse barn 0-5 år

Remiss inkommer från Barnhälsovården till Barn och familjehälsa

• Remissbedömaren bedömer remissen 

• Finns det indikation/misstanke om AST? 

Om Ja på AST eller oklart – bokas tid på En väg in för klinisk bedömning, BCFPI och förstärkt AST screening 

Om nej på AST men korrekt remiss boka in på En väg in för BCFPI och klinisk bedömning

Vid behov av tolk bokas alla för bedömning på plats (Barn- och familjehälsa) med tolk

Om En väg in-teamet alt. bedömning med tolk på plats får misstanken om AST bekräftad/stärkt (utfall över cut-
off samt klinisk bild) bokas tid in hos psykolog på BFH för bedömning och utredning (30 dagar). Om behov av 
andra insatser framkommer bokas tid vid BFH (alt BUP)

Remisser från Barnhälsovården/BVC med 
frågeställning utredning avseende misstänkt 

autism 0-5 år



• En organisation som främjar nära samarbete mellan vårdnivåerna (gemensamt  
verksamhetsområde och verksamhetschef) 

• Gemensam En väg in med bemanning från både Första linjen och BUP

• Bra ”verktyg” såsom rutiner, viktningstabell, C-GAS, BCFPI 

• Arbete med gruppidentitet, handledning och teamtid IRL

• Att lita till och använda strukturerade metoder

• Implementeringen av  standardiserade vårdflöden

• Fokus på vikten av en god livsföring och tidiga insatser (vården, 
Skola/Elevhälsa och vårdnadshavaren) och därigenom acceptans 
för att börja med sömn, kost och rörelse (PPB).

Utmaningar i Region Gävleborg:

• Stora variationer i inflödet skapar svårigheter med bemanning på alla nivåer

• Olika journalsystem för olika vårdnivåer ger svår och krävande administration

Viktiga framgångsfaktorer i Region Gävleborg:



Verksamhetschef

Kristina Lingman

BUH Gästrikland Gävle

Vårdenhetschef Anna Persson, Bitr. Sara Nilsson

BUH Hälsingland Bollnäs/Hudiksvall

Vårdenhetschef  Jessica Vilhelmsson

BUP Norra Hälsingland Hudiksvall

Vårdenhetschef Louise Högvall 

Läkare BUP
Ann Frånberg Vårdenhetschef, medicinsk rådgivare

BUP Södertull (bedömning/utredning) Gävle

Vårdenhetschef Jonas Nejderyd

BUP Gula Villan (beh. enhet) och Läns-ät Gävle

Vårdenhetschef Lena Lundahl, 

Bitr Jessica Andrén Augustssson

BUP Södra Hälsingland Bollnäs

Vårdenhetschef Fredrik Lindvärn

Organisation av Länsuppdrag VO Familjehälsa, Habilitering & Barnpsykiatri

STAB
Vårdutvecklare Jennifer Wellin Familjehälsa

Vårdutvecklare Elisabeth Präntare HAB/BUP

Vårdutvecklare Digitalvård Måns Lööf

Medicinsk rådgivare Ann Frånberg 

STAB

Kvalitetssamordnare/samba Annica Axner Familjehälsa

Kvalitetssamordnare Marléne Huoman HAB/BUP

Chefssekreterare

Eva Stålhane, Therese Mårtensson, Marita Öström, 

Lena Sundqvist 

Slutenvård i samverkan med VUP Gävle sjukhus

2 slutenvårdsplatser. VEC BUP Lena Lundahl

BUP Beredskapslinje jourtid (17.00 -08.00) Länsuppdrag 

Gävle vid allvarlig akut psykiatrisk problematik. 

VEC Ann Frånberg & Lena Lundahl BUP

BUP Dag jour (08.00-17.00) Samverkan mellan 

mottagning vid akut allvarlig psykiatrisk problematik 

VUH+KOM-X Gävle/Hudiksvall

Vårdenhetschef Cecilia Vennberg



Organisation av Länsuppdrag VO Familjehälsa Habilitering & Barn- och ungdomspsykiatri

Verksamhetschef

Kristina Lingman

Familjehälsa Södra Hälsingland

Bollnäs och Söderhamn
Vårdenhetschef Karin Ingare Dahlstrand

BMM BFH UM FC

Familjehälsa Norra Hälsingland

Hudiksvall och Ljusdal
Vårdenhetschef Maud Ramsby

BMM BFH UM FC

Familjehälsa Västra Gästrikland

Sandviken
Vårdenhetschef Maria Öhagen

BMM BFH UM FC

Familjehälsa Gävle Centrum
Vårdenhetschef Mikael Wall

BFH UM FTE BHV enhet

Familjehälsa Gävle Östra BMM
Vårdenhetschef Maria Fyhr

Stab och chefsekreterare,

se föregående sida 

En väg in ”ett nummer in” I samband med ny vårdbegäran till BFH UM BUP Triageteam Länsuppdrag 

från våren 2022 infördes Central Remisshantering för BFH/UM och BUP
Teamledare Anette Pettersson Leg. Psykiatrisjuksköterska 
Sjuksköterskor och kuratorer från;  Barn- och familjehälsa, Ungdomsmottagning, Barn och Ungdomspsykiatri 
Totalt ca 9 årsarbetare plus remissbedömning ca 2 årsarbetare
Alla mottagningar i länet är representerade

MHV enhet

Mödrabarnhälsovårdsläkare Karin Huisman

Samordningsbarnmorska Annica O Axner 



Ungas psykiska hälsa i primärvården
Förstalinjekonferens 8 april 2022 

Zophia Mellgren 



2022-04-08 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

258 241 
barn/unga

6-17 år 



Första linjen i primärvården

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

2022-04-08 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR



Utvecklingsarbetet 
över tid

UPH 
pilotprojekt 
2017-2021

• Uppdrag att ta 
fram modell

UPH-modellen 
i ordinarie 
drift 2022

2022-04-08 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR
Krav och kvalitetsboken 2022-2023

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

Tydliggör ansvar och pekar på lämpliga behandlingsinsatser

‒ Vad alla vårdcentraler och rehabmottagningar ska göra

‒ Vad UPH ska göra

‒ Insatser med utgångspunkt i olika symtom

2022-04-08

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

2022-04-08 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR



Idag 22 vårdcentraler med UPH-tilläggsuppdrag
HSNG 

‒ Capio Läkarhus Kvillebäcken

‒ Omtanken vårdcentral och BVC Frölunda 

‒ Kvarterskliniken Lorensberg

‒ JohannesVården

‒ Kvarterskliniken Avenyn

‒ Omtanken vårdcentral Kviberg

HSNS 

‒ Närhälsan Södra Torgets vårdcentral Borås

‒ Cityläkarna Borås Lotus

HSNÖ 

‒ Närhälsan Guldvingens vårdcentral Lidköping

‒ Närhälsan Oden vårdcentral Falköping

HSNV 

‒ Vårdcentralen Kusten Ytterby

‒ Närhälsan Mölnlycke vårdcentral

‒ Omtanken Pedagogen Park Mölndal

‒ Alepraktiken

‒ Närhälsan Krokslätt vårdcentral

‒ Medpro Clinilc Noltorp

HSNN

‒ Närhälsan Dalabergs vårdcentral Uddevalla

‒ Närhälsan Sylte vårdcentral Trollhättan

‒ Närhälsan Munkedal vårdcentral

‒ Kvarterskliniken Tanum

‒ Medpro Clinic Åmål

‒ Medpro Clinic Torpa

2022-04-08 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

…och fler har 
ansökt



Vård, råd och stöd

Andel av barn och unga i som sökt 
3,2 % (2021) – ojämnt fördelat

14 % ett besök - råd och stöd, 
övriga fler insatser/behandling 
(2017-2012)

Genomsnittligt antal besök 5,7 
(2017-2021)

2022-04-08 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR



Mer information och kontaktuppgifter

Ungas psykiska hälsa på Vårdgivarwebben:

https://www.vgregion.se/ungaspsykiskahalsa

2022-04-08 Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

https://www.vgregion.se/ungaspsykiskahalsa


Första linjen unga 

Värmland

Christina Nylöw Sand

Enhetschef 



Organisation 

• Barn, unga och familjehälsa- primärvårdsnivå

• Fyra geografiska mottagningar-

satellitmottagningar i alla kommuner.

• Första mottagningen startade i 

modellområdesprojektet, från 2017 finns vi i hela 

länet



Organisation

• Integrerad modell med två huvudmän 2015

• Regionen huvudman 2017

• Fördelning av kostnaden 70/30

Nackdelar integrerad modell: dokumentation, 

patientsäkerhet, ej använda kompetens på bästa 

sätt, olika arbetsavtal/förmåner, försvårar styrning 

och ledning

Regionen huvudman för tre mottagningar 2022

Styrgrupper i alla fyra verksamheter säkerställer 

delaktighet och inflytande



Patienter 

• 5% av barnunderlaget söker Första linjen unga 

årligen

• 2100 inkomna vårdbegäran 2021

• 2400 individer fått insats 2021

• - föräldrastöd, individuell behandling, 

gruppbehandling



Innan första 
kontakt

Första 
kontakt

Bedömning
Första 
mötet

Första kontakten kräver mod…
Nervositet, rädsla och oro gör att det dröjer längre än nödvändigt innan första 

kontakt kontakten görs. 

UTMANING:

Kan vi skapa insatser före den första 
kontakten som gör att unga känner sig 

trygga och bekväma med att ta 

kontakt med Första linjen i ett tidigt 

skede?

• nervositet

• vill inte ringa

• svårt att sätta 

ord på problem

• osäker om 

problem är stora 

nog





Ung i Värmland

• Boka videosamtal via appen 

”Ung i Värmland”

Första linjen unga Värmland

Ungdomsmottagning Värmland



Tack för 

uppmärksamheten!



Första linjen (FL)-
mottagning för barn och ungas 
psykiska hälsa

2022-04-08 

jenny.apoy-soderdahl@gotland.se

mailto:jenny.apoy-soderdahl@gtland.se


Basinformation
• 2019-2021

• Projekt med helintegrerad mottagning, socialtjänst Råd 
och stöd och Första linjen psykiatri

• 2022 

• Första linjen psykiatri är organiserat inom BUP som egen 
enhet/mottagning och socialtjänst Råd och stöd inom IFO, 
Familjestödsenheten

• En mottagning på Gotland, finns i Visby

• Ca 7%, (2021) av barn och unga/dess föräldrar har sökt 
till mottagningen för råd och stöd och samtalsbehandling 
och ca 75% av dem har erbjudits behandling



Styrkor med Första linjen idag

• Vi triagerar och bedömer var familj/patient 
bäst får rätt hjälp (en väg in)

• Samma personer som triagerar och som sen 
möter familjerna

• Nära samarbete med socialtjänstens Råd och 
stöd

• Lättare att få till stegvis vård 

• Hög tillgänglighet



Vinster med en helintegrerad 
Första linjen mottagning

• Få stöd och hjälp utifrån individen/familjens 
behov och inte organisation

• Få råd och stöd från socialtjänst och 
samtalsbehandling från psykiatrin samtidigt

• Familjen behöver inte veta vart de ska ringa 
socialtjänsten el psykiatri

• Familjer som har stöd från flera verksamheter 
kan få hjälp med samordning

• Se hela människan och familjen

• Fler söker hjälp tidigt



Svårigheter med en helintegrerad 
Första linjen mottagning

• Konsekvenser av att inte kunna dela skriftlig 
information p.g.a. olika dokumentations system 

• Patientosäkert;

• sjukvårdens/socialtjänstens bedömning el erbjuden 
behandling syns bara i egna systemet

• går inte att följa en process pga av tex byte av 
behandlare mellan HSF och SoF

• går inte att se om en fam har pågående kontakt med 
Första linjen (soc) då de inte dokumenterar

• Olika bokningssystem



2022-04-08

Förstalinjekonferens



Basfakta
● Vilken organisatorisk hemvist har er förstalinje?

Psykiatriförvaltningen - BUP

● Hur många mottagningar har ni?

Tre mottagningar; En väg in – Kontaktcenter, Barn och ungas psykiska hälsa Halland i Halmstad 

(BuphH) och Barn och ungas psykiska hälsa Halland i Kungsbacka (BuphK)

● När startade verksamheten?

April 2021

● Hur stor andel av barnbefolkningen har sökt förstalinjen 2021 och hur stor andel har erbjudits 

någon typ av behandling?

I Halland finns cirka 73 000 barn och unga. Under perioden april 2021 – mars 2022 har cirka 6,8 procent 

av barn och unga bedömts via En väg in och cirka 747 individer har besökt någon av 

mottagningarna BuphH och BuphK.

Region Halland  │Halland – Bästa livsplatsen 2



Halland – Bästa livsplatsen



Halland – Bästa livsplatsen



Stefan Lemon, Verksamhetschef

Barn- och ungdomspsykiatrin Halland

—————————————————————————————————————————————————————
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• Erbjuder kortare stöd/insatser/behandling 

• Målgrupp: barn 6-17:11 år med lätt till måttlig psykisk ohälsa, med lätt till 

måttlig inverkan på funktionsnivå och mindre del av social belastning 

• Startade 2012

• Tillhör organisatoriskt barn- och ungdomskliniken (Barnmedicin) 

• Har två mottagningar, Växjö och Ljungby 

• Förebyggande team som erbjuder utbildning/föreläsning, konsultation och 

handledning till pedagoger, elevhälsa, primärvård och föräldrar



• Ca 32.000 st barn 6-18 år i Kronobergs 

län

• 3,4 % fick insats på barn- och 

ungdomshälsan 2021

• Nybesök inom 30 dagar

• Insatser individuellt och i grupp

• 25% remitteras vidare till BUP för 

behandling, bedömning, utredning och 

medicinering 



• Att kunna använda kuratorers och psykologers kompetens skulle medföra en 
resursförstärkning och en kvalitetshöjning även i den somatiska vården – hur blev det 
men den saken? Hur fungerade det, och vad innebar det?

• Byggt upp ett välfungerande samarbete - Kuratorer och psykologer har delad 
tjänstgöring 

• Bidrar med psykologiskt synsätt, kunskaper och erfarenhet till barn med somatisk 
sjukdom. Delaktiga i tvärprofessionella team kring somatiskt sjuka barn.

• Bedömer och behandlar psykosociala aspekter på barnmedicinska problem.

• Erbjuder akut stöd/insats insatser t.ex. mot avdelningarna, vid kriser, diagnosbesked 
och vid dödsfall

• Planerad verksamhet t.ex. mottagning (samtal barn, ungdomar, föräldrar och familjer), 
Neo -NU och gruppverksamhet

• Organisatoriskt arbete t.ex. teamarbete, konsultation och lärande ut i organisationen



• Omställning till Nära vård

• Mer logisk organisatorisk tillhörighet - Verksamheterna skulle vara på samma 

vårdnivå – primärvårdsnivå

• Förbättra och utveckla samarbete med habilitering, primärvård och psykiatri 

som är naturliga samarbetspartners – enklare om vi tillhör samma 

verksamhetsområde

• Bättre flöde mellan verksamheterna. Ha barnets bästa i fokus istället för att 

bolla barnen mellan verksamheter.

• Kunna bygga upp verksamheter som hakar i varandra mer ” slippa uppehåll” 

vid vidareremittering.

Trots fördelarna med ovanstående gör regionen en översyn om förstalinjen ska övergå från BUMM till 
primärvård. Vad skulle ni vinna på det? Vad skulle ni förlora? 



• Förbättrat samarbete med primärvården, underlätta tillgång till läkare, dietist, 

arbetsterapeut för barn och ungdomar med psykisk ohälsa 

• Använda resurser gemensamt mellan olika verksamheter 

• Kunskapsutbyte, höjd kompetens genom mer samarbete med andra kliniker 

med andra kunskaper och erfarenheter tex BUP, Barnhabilitering, Hälsoenhet 

mm

• Samarbete skulle kunna möjliggöra högre barnkompetens och kompetens 

kring psykisk ohälsa och psykosomatiskt problematik för barn och unga i 

primärvården



• Naturligt samarbete som byggts upp mellan barnkliniken och Barn- och 

ungdomshälsan försvinner. Det består idag bland annat av:

• Tvärprofessionella team som jobbar med barnen utifrån sina olika kompetenser tex 

i diabetes-, neuro-,smärt- fetmateam mm 

• Lättillgänglighet till olika professioner och insatser från de olika avdelningarna, tex 

konsultation av läkare, arbetsterapeut, logoped,. 

• Utbytet/flexibeltitet mellan barnkliniken och barn- och ungdomshälsans 

psykosocial resurser försvåras. Idag arbetar kuratorerna på båda 

arbetsplatserna. 





Börja med barnen! 
En sammanhållen god och nära vård 

för barn och unga
SOU 2021:34 och 2021:78

Första linjen konferens SKR 220408

Digitalt möte

Börja med barnen! Betänkanden från Utredningen En 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga S 2019:05
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Frågor

1) Finns det någon av representerade förstalinjemodeller som du tycker verkar 
bättre (mer förenlig) med nära vård?

2) Utredningen har föreslagit ett nationellt hälsovårdsprogram, vilken roll kan 
förstalinjen ha i ett sådant?

3) Verksamheter med näraliggande eller överlappande förstalinjeuppdrag; vad 
tänker du om ungdomsmottagningars roll och framtid?

4) De flesta förstalinjeverksamheter ligger inte på vårdcentral, tror du att val av 
organisation har någon betydelse för möjlighet att hantera psykosomatik (”hela 
människan”)? 

5) Förstalinjen tenderar i många län att gå mot att bli en mer renodlad regional 
verksamhet (hälso- och sjukvård), vilka för- och nackdelar ser du med det?

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en 
god och nära vård SOU 2021:78
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Uppdraget för utredningen som helhet

• Att utreda förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga

• Syftet att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar hälsofrämjande 
och förebyggande insatser för barn och unga i hela landet

• Ökade insatser inom den nära vården för barn och unga med psykisk 
ohälsa samt hur målet om köfri BUP ska nås.

Börja med barnen! Betänkanden från Utredningen En 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga S 2019:05
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Förslag och bedömningar
Börja med barnen! Betänkanden från Utredningen En 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga S 2019:05
4



En hälsoreform som börjar med barnen

• Det behövs en tydligare nationell styrning av det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet till barn och unga

• Skapar ett ramverk, ett gemensamt uppdrag och säkra en sammanhållen barn-
och ungdomshälsovård

• Statuerar att vi börjar med barnen och tydliggör att primärvården ska vara den 
grundläggande plattformen i hälso- och sjukvården för barn- och ungas breda 
behov, vilket är förenligt med omställningens principer. 

• Samspelet i hela vården (och omsorgen) adresseras med förslagen. En kick-start 
och en hävstång för en sammanhållen vård.

Börja med barnen! Betänkanden från Utredningen En 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga S 2019:05
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Lagstöd och reglering i tre steg

Förslag: Det ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och 
sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.

Förslag: Utredningen föreslår bemyndiganden att meddela föreskrifter, 
om hälso- och sjukvårdens arbete för att främja hälsa och förebygga 
ohälsa hos barn och unga. 

Förslag: Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder riktade till barn och unga 
under hela uppväxttiden tas fram. [Förstudie pågår SoS]

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en 
god och nära vård SOU 2021:78
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Prövning av strukturella förslag

Bedömning: Utredningen bedömer att ett samlat huvudmannaskap för 
primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska insatser i dag inte är 
lämpligt. Elevhälsans medicinska insatser ska därför fortsatt vara 
skolhuvudmännens ansvar. 

Bedömning: Samlad hälsouppföljning med regionen som huvudman ett 
möjligt senare vägval. 

Bedömning: Ungdomsmottagningar som erbjuder både hälso- och 
sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser har bättre förutsättningar att ge 
barnet eller den unge det stöd som hen behöver. 

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en 
god och nära vård SOU 2021:78
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Psykisk ohälsa - utgångspunkter

• Helhetssyn hälsa

• Barnets utveckling och 
föräldraskapsstöd

• Inte nya vårdformer eller 
organisationer –långsiktiga 
lösningar

• Omställning till god och nära vård

• Stärka barnkompetensen i 
primärvården

• Den specialiserade vårdens roll i en 
nära vård

• Generisk modell för samspelet i 
hela vården

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 8



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

4. Primärvården behöver stärkas 
med resurser, kompetenser för 
ansvaret 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.

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.

Börja med barnen! Betänkanden från Utredningen En 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga S 2019:05
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Underlag för överenskommelse om en köfri
BUP
Omfattande dialogarbete med många parter, några fokusområden:

Insatser för att: 

▪ utveckla en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsovård. 

▪ stödja utvecklingen av primärvården som första vägen in för barn och 
unga med psykiska vårdbehov. 

▪ stärka barn- och ungdomskompetensen i primärvården. 

▪ stärka en nära och konsultativ specialiserad vård. 

Börja med barnen! Betänkanden från Utredningen En 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga S 2019:05
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Frågor

1) Finns det någon av representerade förstalinjemodeller som du tycker verkar 
bättre (mer förenlig) med nära vård?

2) Utredningen har föreslagit ett nationellt hälsovårdsprogram, vilken roll kan 
förstalinjen ha i ett sådant?

3) Verksamheter med näraliggande eller överlappande förstalinjeuppdrag; vad 
tänker du om ungdomsmottagningars roll och framtid?

4) De flesta förstalinjeverksamheter ligger inte på vårdcentral, tror du att val av 
organisation har någon betydelse för möjlighet att hantera psykosomatik (”hela 
människan”)? 

5) Förstalinjen tenderar i många län att gå mot att bli en mer renodlad regional 
verksamhet (hälso- och sjukvård), vilka för- och nackdelar ser du med det?

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en 
god och nära vård SOU 2021:78
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Börja med barnen! 
En sammanhållen god och nära vård 

för barn och unga
SOU 2021:34
SOU 2021:78

Kontakt: peter.almgren@vgregion.se

Börja med barnen! Betänkanden från Utredningen En 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga S 2019:05
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