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Tillämpningsanvisning  –  Krav- och kvalitetsbok
Vårdval Vårdcentral

I Krav- och kvalitetsbok Vårdval vårdcentral 2022-2023 framgår att leverantörer i Vårdval
Vårdcentral, kan teckna tilläggsavtal om Ungas Psykisk Hälsa. Tilläggsuppdraget i Ungas Psykiska
Hälsa (UPH) innebär leverantören ska vara resursmottagning med samlad fördjupad kompetens för
bedömning, behandling och konsultation inom primärvård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Vårdcentraler ska arbeta enligt RMR Barn och unga med tecken på psykisk ohälsa - omhändertagande
inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab.pdf (vgregion.se). Tilläggsuppdraget gäller patienter 6-17 år,
eller i samband med att BVC överlämnar ansvaret till elevhälsan.

Denna tillämpningsanvisning syftar till att förtydliga vissa delar av regleringen av tilläggsuppdraget
UPH i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral.

Volymkrav 6.1.16 Krav  –  och kvalitetsbok vårdval Vårdcentral
Liten UPH-mottagning
Beräknat barnunderlag 11 700 barn.
Måltal – lägsta antalet unika barn som besökt UPH-mottagningen per år är 550 st.
Ersättning 370 000 kr/mån.

Mellan UPH-mottagning
Beräknat barnunderlag 14 300 barn.
Måltal – lägsta antalet unika barn som besökt UPH-mottagningen per år är 700 st.
Ersättning 448 000 kr/mån.

Stor UPH-mottagning
Beräknat barnunderlag 16 900 barn.
Måltal – lägsta antalet unika barn som besökt UPH-mottagningen per år är 800 st.
Ersättning 520 000 kr/mån.

Återbetalning 6.1.16 Krav  –  och kvalitetsbok vårdval Vårdcentral
Under förutsättning att vårdcentralen har erbjudit de behandlingsinsatser och metoder som ingår i
uppdraget och tagit emot det antal unika barn som anges i avsnitt 6.1.16 i Krav- och kvalitetsboken,
ska verksamheten erhålla ersättning enligt ovan.

Under de första 12 verksamhetsmånaderna kommer inga återkrav kopplat till antal unika barn att
aktualiserats, under förutsättning att enheten lever upp till övriga ställda krav.

Från månad 13 efter driftstart gäller följande: Om alla krav uppfyllts, kan ersättningen behållas om
100 % av antalet unika barn omhändertagits. Om måltalet inte uppfylls till 100 % utgår ersättning
utifrån den nivå man uppnått, exempelvis stor UPH får ersättning för mellan UPH. Om verksamheten
inte når upp till antalet unika barn som minst motsvarar antalet för en liten UPH under andra
verksamhetsåret, (d.v.s. 100 % av måltalet 550 stycken) ska vårdcentralen bli av med sitt uppdrag.

https://alfresco-offentlig.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
https://alfresco-offentlig.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
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Beräkning och registrering av  ”unik a individer/barn” på UPH-mottagning

Beräkning
En patient som besöker en UPH-enhet räknas som en unik individ om det har gått mer än 180 dagar
mellan besöken/kontakterna (telefonkontakt som ersätter besök, asynkron eller synkron distanskontakt
som ersätter besök eller fysiskt besök). Har det gått mer än 180 dagar räknas personen som två unika
individer. Beräkningsperioden är kalenderår. Detta innebär en brytpunkt i beräkningen varje årsskifte.
I de fall som enhet inte varit i drift hela året sänks gränsvärdena med 1/12-del per månad.

Följande kontaktertyper ingår i beräkningen
• Telefonkontakt som ersätter besök (TB)
• Asynkron digital distanskontakt som ersätter besök (BR + KVÅ-kod ZV051)
• Synkron digital distanskontakt som ersätter besök (M + KVÅ-kod ZV051)
• Besök utanför mott (U)
• Hembesök (H)
• Mottagningsbesök (M)

Exempel:
1. En person hade kontakt med UPH-enheten 2022-02-01 och 2022-04-15. Detta är inte mer än

180 dagar och är därför  en  unik individ.
2. Samma person som ovan har kontakt med UPH-enheten 2022-02-01, 2022-04-15 och 2022-12-

15. Det är mer än 180 dagar mellan 2022-04-15 och 2022-12-15 och är därför  två unika
individer.

3.  Samma person som ovan har kontakt med UPH-enheten 2022-02-01, 2022-04-15, 2022-12-15
och 2023-02-15. Patienten räknas som två unika individer 2022 och som en  unik individ 2023.

Registrering av vårdnadshavare
Kontakter med vårdnadshavare ska journalföras i patientens journal.

Vårdgaranti
Vårdgarantin började gälla from 2019-01-01 i primärvården. Det innebär att man ska erbjuda
individen medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. Vårdgarantin gäller
när patienten har ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring eller förändring av ett
tidigare känt medicinskt problem eller en utebliven behandlingseffekt.

Vårdcentraler som har tilläggsuppdrag Ungas Psykiska Hälsa är skyldiga att rapportera väntetider och
tillgänglighet till första linjen till Väntetider i vården.

Uppföljning
Utgångspunkten är den Regionala medicinska riktlinjen som anges ovan (Dnr 2019-00967), samt
Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral. Det innebär man följer upp specifika insatser exempelvis
gruppinsatser genom KVÅ-koder, besöksform och kontakttyp. En mall för koder och dokumentation
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för UPH-uppdraget finns på Vårdgivarwebben. Denna mall utgör ett urval av de vanligast
förekommande insatserna.

Vid uppföljningen gör Västra Götalandsregionen en samlad bedömning av UPH-mottagningens
följsamhet till RMR och kraven i Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral. Till grund för
bedömningen ligger bland annat statistik baserad på journaldokumentation. Bedömning görs också av
UPH-mottagningens verksamhet i förhållande till måltalen enligt ovan.

Kaarina Sundelin
Tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Västra Götalandsregionen
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