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Förord 
Sedan den första regionala utvecklingsplanen för BUP 2007 har ett systematiskt utvecklings‐ och 

genomförandearbete pågått. Ett omfattande arbete med att utveckla medicinska riktlinjer för vården 

inom viktiga diagnosområden ingick i 2017 års utvecklingsplan. Denna utvecklingsplan beskriver 

resultatet av detta och behovet av fortsatta utvecklingssatsningar för att nå önskvärt läge inom gamla 

och nya viktiga utvecklingsområden. Såväl riktlinjerna som utvecklingsplanen har fokus på barn‐ och 

ungdomspsykiatrins utvecklingsbehov som specialiserad verksamhet och för att skapa ett mer jämlikt 

utbud med tillgång till ett brett spektrum av utredning och behandlingsinsatser, med målet att 

använda de gemensamma resurserna effektivt.  

 
Lise‐Lotte Risö Bergerlind Stephan Ehlers 

Enhetschef Medicinsk rådgivare 
Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR 
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Sammanfattning 
Utvecklingsplanen beskriver nuläget inom barn‐ och ungdomspsykiatrin och hur dagens verksamhet 

behöver utvecklas avseende diagnosgrupper, utrednings och behandlingsmetoder. Likaså beskrivs hur 

ansvarsfördelning och samverkan mellan BUP och vårdgrannar behöver utvecklas för att möjliggöra 

stegvis vård på rätt vårdnivå. 

 

Utifrån barnkonventionen ökar BUP:s ansvar för att ha dialog med barn och unga. De har rätt att 

uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. Barn och ungas åsikt ska tillmätas betydelse i 

förhållande till ålder och mognad. 

 

BUP samarbetar med barnomsorg, skola/elevhälsa, socialtjänst, ungdomsmottagningar, med flera.  Det 

finns flera avtal, överenskommelser och riktlinjer som anger grunden för samverkan mellan vårdgrannar. 

 

God tillgänglighet till primärvårdens VC, Vårdval Rehab-enheter och UPH-mottagningar för barn och unga 

med lindrig psykisk ohälsa är central för att BUP ska klara sitt uppdrag för de barn och unga som kräver 

specialistpsykiatrins insatser. Sedan december 2020 finns en ny regional medicinsk riktlinje som ger stöd i 

vården av barn och unga samt deras vårdnadshavare som söker vårdval vårdcentral och vårdval rehab. En 

konsultationsrutin som omfattar samtliga vårdcentraler inom vårdval vårdcentral inkl. UPH och BUP i 

Västra Götaland är under revidering. 

 

Antalet besök till BUP har ökat med 46 % mellan åren 2015 och 2019, från ca 99 000 besök till 145 000 
besök. Antalet barn och unga som haft kontakt med BUP har ökat med 27 % under samma period, från ca 
13 700 till 17 522 individer.  Tillgängligheten påverkas även av rekryteringssvårigheter och stor 
personalomsättning med vakanta tjänster som följd.  

Vårdgarantin, till första besök, fördjupad utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatriska 

verksamheter uppnås inte. Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder i VGR har lagt ett uppdrag om att utreda 

orsaker och ta fram förslag till åtgärder att förbättra tillgängligheten inom BUP. Förutom detta har även 

koncernledningen gett samordningsrådet ett särskilt uppdrag att fokusera på tillgänglighet och 

produktion/produktivitet. För att främja tillgängligheten kommer en regional enhet tillskapas för att samla 

inflödet, ett kontaktcenter. ”En väg in”. 

För att öka kvalitén på neuropsykiatrisk utredning hos privat utförare införs remisskrav. En neuropsykiatrisk 

utredning ska fortsättningsvis utgöra ett delmoment i en vårdkedja som inleds med kartläggning och 

bedömning av patientens symtom inom BUP. Efter utredning hos privat utförare ansvarar BUP för en 

sammanfattande diagnostisk bedömning och vårdplan för fortsatta insatser.  

Antalet barn och ungdomar som får diagnoserna ADHD eller AST har succesivt ökat under det senaste 

decenniet. Det medför dels att, särskilt för yngre barn, inte ha för bråttom att ställa en definitiv ADHD eller 

AST diagnos, men att erbjuda adekvata insatser, utvärdera och förnya bedömningen. Dels att under barnets 

uppväxt och utveckling regelmässigt följa upp funktionsförmågan och vid behov ompröva och eventuellt 

avskriva diagnosen.  

BUP behöver bli bättre på att upptäcka tillstånd som depression, ångest och tvång, PTSD, bipolära syndrom 

och schizofreni hos barn och unga som söker till BUP. Ca 10 suicid inträffar varje år i åldersgruppen under 19 

år. Det står i proportion till suicid i riket som helhet, men uppfyller inte VGRs nollvision för suicid.  

Jouransvaret för tre BUP verksamheter som bedriver heldygnsvård behöver fördelas mellan samtliga BUP-
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verksamheter för att säkra jourlinjerna och förutsättningarna för en patientsäker heldygnsvård.  

 

Förslag till åtgärder:  

• Barn‐ och ungdomspsykiatrisk verksamhet ska fortsätta arbetet med implementering av regionala 

medicinska riktlinjer som tydliggör innehåll och anger kvalitetsbasen i de insatser som ges för att 

skapa förutsättningar för jämlik vård. 

• De barn och ungdomspsykiatriska verksamheterna ska med stöd av KPH samt enhet 

produktionsstyrning och köpt vård arbeta för att öka tillgängligheten till BUP för de barn och 

familjer som är i behov av den specialiserade vårdnivån utifrån föreslagna åtgärder.  

• En kompetensutvecklingsplan för samtlig personal inom BUP tas fram av samordningsråd för barn‐ 

och ungdomspsykiatrin med stöd av koncernstab HR samt regionalt programområde för psykisk 

hälsa. 

• En regional kompetensförsörjningsplan för BUP behöver tas fram för att klara de framtida 

vårdbehoven. För att avsluta beroendet av personal från bemanningsföretag krävs att alla vakanta 

tjänster fylls. Samordningsrådet för barn‐ och ungdomspsykiatrin håller samman arbetet med stöd 

av koncernstab HR, KPH, och övriga berörda parter som kan behöva ingå. 

• Samordningsrådet för barn‐ och ungdomspsykiatrin ska arbeta med att öka det regionala 

samarbetet för jouransvar.  

• Se över behovet av att använda sig av externa aktörer för utredningar.  

• Förbättra vårdprocessen mellan BUP och externa aktörer. 

• Samordningsrådet för barn- och ungdomspsykiatrin ska tillsammans med regionalt processteam 

skadligt bruk/beroende säkerställa omhändertagande av föreslagna åtgärder i den framtagna 

handlingsplanen för nya rutiner och utbildningssatsningar för BUP VGR gällande skadligt 

bruk/behandling för barn och unga.  

• Samordningsrådet för barn‐ och ungdomspsykiatrin ska tillsammans med samordningsrådet för 

vuxenpsykiatri se över förutsättningarna och behoven för att kunna förstärka sexual medicinskt 

centrum (SMC) med kompetens för att medverka i uppbyggnaden av ett regionalt 

kunskapscentrum för frågor om utredning och behandling kring sexualitet som skadar andra och 

prevention av sexuellt våld. 

• Regional samordning vad gäller utveckling och uppföljning av utvecklingsplanen sker via KPH i nära 

samarbete med samordningsråd BUP och respektive förvaltning. 



2  

Uppdraget 

Bakgrund 
Den första regional utvecklingsplanen för barn‐ och ungdomspsykiatri (BUP) togs fram 2007. Den hade ett 

brett upplägg och fokuserade både på interna utvecklingsfrågor och BUP:s ansvar och roll i förhållande till 

vårdgrannar och kommunala verksamheter som möter barn med psykisk ohälsa.  Den reviderade 

utvecklingsplanen som togs 2017 innehöll en gemensam målbild för BUP som specialiserad verksamhet. I 

utvecklingsplanen ingick 8 regionala medicinska riktlinjer med syfte att skapa en gemensam evidensbaserad 

grund för det kliniska arbetet. I planen ingick även de fem BUP-verksamheternas lokala analys och 

utvecklingsbehov för att nå den regiongemensamma målbilden. Med anledning av de gångna åren gav 

Psykiatriberedningen i september 20201 uppdrag att följa upp och revidera föreliggande plan samt föreslå 

utvecklingsåtgärder för att senast 2023 nå önskat läge. 

Mål och syfte 
Målet är att samtliga barn och ungdomar i regionen, oavsett var man bor eller vilka barn‐ och 

ungdomspsykiatriska behov man har, ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och 

behandling av god kvalitet. 

Uppdraget innebär att utifrån hälso‐ och sjukvårdsstyrelsens uppdrag, regionfullmäktiges budget 2020 

och pågående nationell och regional utveckling följa upp och revidera 2017 års regionala utvecklingsplan 

för BUP. 

Planen beskriver nuläget inom barn‐ och ungdomspsykiatrin och hur dagens verksamhet behöver 

utvecklas avseende diagnosgrupper, utrednings och behandlingsmetoder. Likaså beskrivs hur 

ansvarsfördelning och samverkan mellan BUP och vårdgrannar behöver utvecklas för att möjliggöra 

stegvis vård på rätt vårdnivå. 

Pågående utvecklingsprojekt redovisas liksom vårdutbud och verksamhet ned till verksamhetsnivå. En 

översyn av tillgängligheten till vård och behandling på verksamhetsnivå ingår i uppdraget. 

Arbetsorganisation och process 

Arbetet samordnas av Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, team Kunskapsstöd psykisk hälsa/Regionalt 
programområde psykisk hälsa inkl berörda processteam i nära samverkan med Samordningsråd för Barn- och 
ungdomspsykiatri samt Koncernstab beställning och produktionsstyrning.  

 
 

                                                           
1 Protokollsutdrag från psykiatriberedningens sammanträde den 4 september 2020 - Förlängning av regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin 

2017-2020, HS 2020-00780-2 § 56 
 

about:blank
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  Vad har hänt sedan föregående utvecklingsplan? 
I 2017 års plan angavs som önskvärt mål att utveckla BUP till en mer specialiserad verksamhet för att öka 

tillgängligheten till utredning och behandling för barn och ungdomar med måttliga och svårare psykiska 

symtom och funktionsnedsättning. För att nå dit angavs följande insatser kring bl.a. tillgång till nya 

kompetens/yrkesgrupper, kompetenshöjande insatser och ökad användning av regionala vårdprogram. 

Färre och mer robusta öppenvårdsmottagningar. Nedan följer en kort redovisning av dessa insatser. 
 

Insatser: Uppföljning: 

De fem sjukhusförvaltningar som 
bedriver verksamhet inom barn‐ och 
ungdomspsykiatri ska inkomma med 
ett förslag kring organisering av 
öppenvård, mobila insatser och 
mellanvård med syfte att skapa färre 
och mer robusta 
mottagningar/enheter till KPH för 
psykisk hälsa för vidare beredning. 
Detta arbete ska ske i samråd med 
hälso‐ och sjukvårdsnämnderna. 
 

Arbete med att skapa större och robustare mottagningar har 
pågått på samtliga förvaltningar där två förvaltningar har 
genomfört planerade förändringar i förändringar 
utbudspunkter samt koncentration, två förvaltningar har sett 
över verksamheten och bedömt att det inte är aktuellt med 
några förändringar i utbudspunkter men koncentrerat delar 
av verksamheten för att på så vis skapa robustare 
verksamheter, och en förvaltning har beslutat om förändring 
som man fortsätter arbetar med.  

Regional heldygnsvårdsavdelning om 
4‐6 platser tillskapas för patienter 
med starkt utagerande. Lokaliseras på 
BUP/SU tillsammans med BUPs övriga 
heldygnsvård. 
 

Förslaget är utrett av operativa styrgruppen för sällanvård 
och kommer inte att genomföras, se bifogad rapport. 
 

Regional enhet för patienter med 
bipolära syndrom/psykotiska symtom 
tillskapas, inom ramen för BUP/SU. 

Förslaget är utrett av operativa styrgruppen för sällanvård 
och kommer inte att genomföras, se bifogad rapport. 
 

En gemensam regional rutin för 
vårdövergången mellan BUP och VUP 
och omhändertagande av personer 
runt 18‐årsåldern ska tas fram. Detta 
för att säkra ett jämlikt 
omhändertagande och för att 
garantera att en ung person inte 
hamnar emellan två vårdgivare. 
 

Framtagen och beslutad 2019. Verksamheterna fortsätter 
arbetet med implementering.  

Kunskapsnoder tillskapas för att ta 
tillvara ny kunskap, och driva 
utvecklingen vidare och föreslå 
samordnade utbildningsinsatser. 
Noderna knyts till de områden som 
finns med i utvecklingsplanen består 
av medarbetare från respektive klinik 
och samordnas av KPH. 
 

En nationell kunskapsorganisation har växt fram och BUP 
ingår i det regionala programområdet för Psykisk hälsa (och 
noderna är omvandlande till) ingår med deltagare i de  
regionala processteamen.   

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bfdc879a-a723-4462-896b-18cd648f5cae/Slutrapport%20-%20BUP%20-%20utåtagerande%20barn%20-%20koncentration%20sällanvård.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/9fabaea5-002d-4515-94bb-ff42aa179c6e/Slutrapport%20-%20BUP%20-%20bipolär%20spykos%20-%20koncentration%20sällanvård.pdf?a=false&guest=true
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Nulägesbeskrivning 

Organisation 
Öppenvård/dagvård 

Barn‐ och ungdomspsykiatri bedrivs inom fem sjukhusområden – Sjukhusen i Väster med utbudspunkt 

Kungälvs sjukhus (KS), NU‐sjukvården, Skaraborgs Sjukhus (SkaS), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) 

och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Totalt finns 25 öppenvårdsmottagningar i länet. De flesta 

verksamhetsområden har också någon form av mobil verksamhet för insatser på andra tider än dagtid. 
 

Sjukhusområde: Utbudspunkter: 

KS 3 öppenvårdsmottagningar ‐ 2 utbudspunkter 

NU 6 öppenvårdsmottagningar ‐ 6 utbudspunkter 

SkaS 4 öppenvårdsmottagningar ‐ 4 utbudspunkter 

SU 5 öppenvårdsmottagningar ‐ 5 utbudspunkter 

SÄS 6 öppenvårdsmottagningar ‐ 5 utbudspunkter 

 

Heldygnsvård 

Heldygnsvård bedrivs inom samtliga kliniker förutom Kungälv och SkaS. SU har åtta akutvårdsplatser och 

sju platser för korttidsvård (fem dygn), SÄS och NU‐sjukvården har sex platser vardera. NU-sjukvården 

ansvarar för Skaraborg och SU ansvarar för Kungälv för slutenvård. NU-sjukvården ansvarar även för SkaS 

behov av heldygnsvård och SU för Kungälvs behov.  

Regionala enheter 

Det finns tre enheter med regionala uppdrag ‐ SU:s Lundströmmottagningen med uppdrag kring 

utredning av personer med könsdysfori, SU:s slutenvårdsenhet för missbruk och beroende, fem platser, 

(från 16 år) och SU:s ätstörningsmottagning, åtta platser, (ålder 16–25 år) samt Mottagning för 

spelberoende och skärmhälsa. 

Inomregionala skillnader att omhänderta invånarnas behov av vård 

Inom regionen finns det också andra aktörer beroende på i vilken omfattning resp. hälso‐ och 

sjukvårdsnämnderna gett uppdrag. T.ex. finns Angereds närsjukhus med deluppdrag kring barn‐ och 

ungdomspsykiatri och lokala överenskommelser med Barn‐ och ungdomsmedicinska mottagningarna i 

Härryda och Partille. I Närhälsans regi i Göteborg finns en mottagning för unga vuxna (MUX). Dessutom 

finns privata aktörer på upphandlade avtal att anlita för utredningar2 eller för utredning och behandling av 

ätstörningar (Mando‐kliniken). 

Verksamhetsidé 

BUP ska erbjuda god tvärprofessionell kompetens för utredning, differentialdiagnostik och behandling av 

barn och ungdomar utifrån hens symtom, funktionsförmåga, utvecklingsnivå och psykosociala situation 

som ansluter till Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatris uppdragsbeskrivning3. 

                                                           
2 S.k. tillgänglighetsavtal med Wemind, Stiftelsen Bräcke Diakoni, KBT‐gruppen och Cereb. 

3 Uppdrag för svensk barn- och ungdomspsykiatri är att erbjuda insatser på specialistnivå. Insatserna ges till barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till 

svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad. Insatserna utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och bygger på 
barnpsykiatrisk diagnostik. Insatserna består av bedömning, utredning och/eller behandling av såväl akuta som icke akuta tillstånd. BUP samverkar med 
vårdgrannar gällande barnpsykiatriska frågeställningar. 
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Delaktighet 
Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen ska arbeta för att patienten, och i förekommande fall 

närstående, ska kunna vara aktiva medskapare i sin egen vård och behandling. Det som eftersträvas är 

en trygg och tillitsfull relation som bidrar till att ta till vara patientens egna resurser, och tydliggöra vem 

som gör vad och när. Patient och närstående ska veta vad som är nästa steg, och vart patienten vänder 

sig vid behov av kontakt med vården. En viktig del i BUP:s arbete är ett familjecentrerat arbetssätt och 

att ge stöd och insatser till föräldrar/anhöriga. 

Från och med 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. Västra 

Götalandsregionen är därmed skyldig att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga 

rättigheterna inom sina ansvarsområden. Utifrån barnkonventionen ökar BUP:s ansvar för att ha dialog 

med barn och unga. De har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. Barn och 

ungas åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. 

Patientkontrakt  
Patientkontraktet upprättas av fast vårdkontakt tillsammans med patienten. När patienten har mer än en fast 
vårdkontakt, är det den vårdgivare som har mest kontakt och bäst kännedom om patienten som ansvarar för att 
patientkontrakt upprättas. När primärvården är inkopplad, har de naturligt denna roll, men andra 
specialistmottagningar har ansvar i de fall patienten har gles primärvårdskontakt. Stor vikt läggs vid patientens 
eget önskemål i val av fast vårdkontakt. När det finns flera fasta vårdkontakter ska de kunna samverka och 
samordna vårdens insatser för en enskild patient. Patientkontrakt förändrar inte de olika vårdgivarnas 
behandlingsansvar. Länk till regional riktlinje för Patientkontrakt  

Samverkan 
BUP samarbetar med barnomsorg, skola/elevhälsa, socialtjänst, ungdomsmottagningar med flera.  Det 

finns flera avtal, överenskommelser och riktlinjer som anger grunden för samverkan mellan vårdgrannar. 

Hälso‐ och sjukvårdsavtal 

Avtalet som reglerar hälso‐ och sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i VG baseras på den 

lagreglerade ansvarsfördelningen och gjorda överenskommelser mellan parterna. Ansvaret omfattar även 

rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Det gemensamma syftet mellan parterna är att avtalet ska säkra 

ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande samt stärka och främja samverkan och samarbete mellan 

parterna för att bidra till ett tryggt och självständigt liv för individen. Länk till avtalet. 
 

Överenskommelse om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

Överenskommelsen anger ansvarsgränser mellan huvudmännen och reglerar samverkan runt enskilda 

individer, och omfattar såväl offentliga som privata utförare. Huvudmännen interna ansvarsfördelning 

regleras inte. Länk till överenskommelsen. 
 

SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering 

Genom Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:20) har skyldigheten skärpts genom att 

dessa anger att kommunerna och landstingen ska skapa gemensamma rutiner för samordning av insatser. 

Länk till gemensamma rutiner. 
 

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa 

Från och med i år 2021 finns en överenskommelse mellan region och kommunerna i Västra Götaland om 

samverkan för barns och ungas hälsa. Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för 

samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Behov av stöd, vård och behandling 

för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade insatser 

about:blank
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ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Överenskommelsen omfattar verksamheter inom 

hälso‐ och sjukvården, primärvård, specialistpsykiatri och habilitering, och inom kommunernas socialtjänst 

och skola. Gäller såväl offentliga som privata utförare. Överenskommelsen säkerställer även barns och 

ungas, som är placerade i samhällsvård, rätt till tandvård, hälso- och sjukvård samt kontinuerlig skolgång 

som alla andra barn. Länk till överenskommelsen. 
 

SIP – samordnad individuell plan 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och region har rätt 
att få en samordnad individuell plan, SIP, upprättad. SIP ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att 
insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina behov tillgodosedda, eller då 
barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare eller barnet/den unge ska ge samtycke och 
vara delaktiga i upprättandet av SIP.  
 
I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska upprättas. Parterna 
ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering och beslut och att de får 
utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör hen. Barnet/den 
unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete med SIP. Det är den barnets/unges 
behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. För minderåriga kan det krävas samtycke av 
vårdnadshavare. SIP är det verktyg som anger vilka vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och vilken 
huvudman och verksamhet som har ansvar för resp. insats.  
 
I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-process på samma villkor som 
socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och unga. Åtagandet innebär en skyldighet att vid 
behov initiera och kalla till SIP-möte samt skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 
Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. 

 

Utveckling över tid 
Utvecklingen av psykisk hälsa bland barn och unga 

Det är svårt att ge en överblick av psykisk hälsa och ohälsa bland barn och unga i Västra Götaland. Beroende 
på vilken källa av statistik som man använder sig av kan man få olika bilder. Vilka begrepp och definitioner 
man använder sig av ‐ psykisk hälsa, psykisk ohälsa eller psykiatriskt tillstånd ‐ spelar också in, liksom 
jämförelser mellan olika åldrar. 

  
Skattningar av psykisk hälsa baseras oftast på survey‐undersökningar14, med innehåll kring olika aspekter av 
välbefinnande. Det framstår som att psykisk hälsa är generellt god bland barn och unga men att flickor i 
tonåren i mindre grad bejakar frågor om man mår bra. Denna tendens är mer uttalad för de äldre flickorna 
och sedan mitten av 00‐talet noteras en sjunkande andel med högt välbefinnande i denna grupp. 

  
Psykisk ohälsa skattas också oftast med hjälp av survey‐undersökningar. Psykisk ohälsa tenderar att öka med 
åldern och flickor rapporterar psykisk ohälsa i högre omfattning än pojkar. Utfallen skiljer sig beroende på 
typ av besvär och vilken typ av undersökning som använts, men genomgående rapporterar flera tiotals 
procent av ungdomar psykiska besvär, mest uttalat bland flickor. 
 
Epidemiologisk forskning undersöker förekomsten (prevalensen) av psykiatriska tillstånd i befolkningen 
genom screening och medicinsk utredning av en representativ del av befolkningen för att se hur många 
individer - oavsett om hen har kontakt med sjukvården eller ej - som uppfyller kriterier för diagnos. Antalet 
individer med en diagnos kan också baseras på uppgifter hämtade ur en patientdatabas. Denna typ av 
rapportering redovisar antalet individer som har fått en diagnos bland de som sökt vård på grund av psykisk 
ohälsa. Under senare år har skillnaden mellan andelen barn och ungdomar som uppfyller kriterier för 
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psykiatriskt tillstånd enligt epidemiologisk forskningsmetod jämfört med andelen barn och ungdomar som 
haft kontakt med sjukvården och fått en diagnos ökat för vissa diagnoser. 
  
Både svenska och internationella epidemiologiska forskare har väckt frågan om ökningen av diagnoser 
speglar en reell ökning av tillståndet ifråga eller en ökad benägenhet att sätta en diagnos vid lindriga 
symtom, förväntningar från föräldrar att barnet/ungdomen ska få en viss diagnos. Vid symtomöverlappning 
mellan diagnoser pekar forskningen på att vissa diagnoser förefaller väljas före andra.  

Primärvården och första linjens vård för psykisk ohälsa 
Primärvården och framförallt vårdcentralerna har ett stort uppdrag när det gäller den psykiska ohälsan. 

Första linjens vård regleras inte i lag utan är upp till varje landsting att själva definiera genom andra 

vägledande dokument. I Västra Götalandsregionen regleras insatser genom ansvarsfördelningsdokument 

och i Krav‐ och kvalitetsboken och vårdöverenskommelser till sjukhusen. 

 

En utredning gjord av koncernkontoret under 2015‐2016 visade att primärvården behöver förstärkas och 

uppdraget kring vem som gör vad enligt första linjens vård för barn och unga behöver tydliggöras. Ett 

förslag om vårdcentraler med särskilt uppdrag för barn och unga mellan från det barnet börjar förskola till 

och med 17 år beslutades av Hälso‐ och sjukvårdsstyrelsen i juni 2016. Vårdcentralen är den naturliga 

utgångspunkten utifrån sin närhet till befolkningen och sin grund i allmänmedicinen för att kunna utesluta 

och behandla somatisk sjukdom även då symtomen ger misstanke om psykisk ohälsa.  

 

Hälso‐ och sjukvårdsstyrelsen har i fyra etapper beslutat om förstärkning med bäring på barn och unga 

som innebär att 16 vårdcentraler genom tilläggsuppdrag har i uppdrag att, utöver vårdcentralernas 

ordinarie uppdrag, särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna från det barnet börjar förskola till och med 

17 år med psykisk ohälsa. I juni 2020 fattade HSS ett inriktningsbeslut att Ungas psykiska hälsa på 

vårdcentral ska implementeras inom ramen av Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen. I 

december 2020 fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut att överlämna ärendet till 

vårdvalsberedningen som underlag till arbetet med implementering av ungas psykiska hälsa på 

vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från januari 2022.  

 

I VGR finns sedan december 2020 en ny regional medicinsk riktlinje - Barn och unga med tecken på psykisk 

ohälsa - omhändertagande inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab 

Riktlinjen ger stöd i vården av barn och unga samt deras vårdnadshavare som söker vårdval vårdcentral 

(VVV) och vårdval rehab (VVR) för psykisk ohälsa. Primärvårdens uppdrag består i att bedöma och ge 

lämpliga insatser enligt stegvis vård som sträcker sig från råd om egenvård, via assisterad självhjälp, till 

individuella behandlingsinsatser i samverkan med patienten och efter hens aktuella behov. 

 

Riktlinjen syftar till att skapa förutsättningar för en god och jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen för 

barn och unga med tecken på psykisk ohälsa. Riktlinjen beskriver kartläggning och bedömning på 

primärvårdsnivå och tydliggör och pekar på lämpliga behandlingsinsatser vid vårdcentraler, 

rehabmottagningar och vårdcentraler med tilläggsuppdrag för barn och ungas psykiska hälsa. 

 

Konsultationsmodell 

Rutinen för konsultation som ingår i regional medicinsk riktlinje för ansvarsfördelning mellan primärvård 

och BUP kommer att revideras under våren 2021. Konsultationsrutinen omfattar samtliga vårdcentraler 

inom vårdval vårdcentral inkl. UPH och BUP i Västra Götaland. Konsultationsrutinen beskriver t.ex. olika 

konsultationsvägar beroende på brådskandegrad. Konsultationsmodellen kommer att implementeras 

genom återkommande gemensamma utbildningsaktiviteter för primärvård och BUP. 
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Utveckling inom barn‐ och ungdomspsykiatrin i VGR4 
Under 2000‐talet har det skett en kraftig ökning av vårdkonsumtionen p.g.a. psykiatriska diagnoser bland 
barn och unga. De vanligaste psykiatriska tillstånden är ADHD, depressiva tillstånd, AST och ångesttillstånd. 
Antalet självmord bland unga har inte minskat på samma sätt som bland vuxna. 

 

Besök till barn och ungdomspsykiatrin i VGR 

Antalet besök till BUP har ökat med 46 % mellan åren 2015 och 2019, från ca 99 000 besök till 145 000 besök. 

Antalet barn och unga som haft kontakt med BUP har ökat med 27 % under samma period, från ca 13 700 till 

17 522 individer. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet till barn‐ och ungdomspsykiatri är central och gäller såväl till första bedömning som till 

fördjupad utredning och/eller behandling. Ett förstabesök inom barn‐ och ungdomspsykiatrin ska erbjudas 

inom 30 dagar. Efter beslut om att genomföra en utredning eller behandling ska tid erbjudas inom 

ytterligare 30 dagar. Det är bara vårdgaranti till första åtgärd inom en vårdepisod så vårdgarantin gäller inte 

till en utredning om man får behandling före utredning inom samma vårdkontakt. 

Staten har under de senaste åren såväl stimulerat5 som ställt krav6 på regionerna att klara gränserna för 

vårdgarantin, både vad gäller förstabesök och fördjupad utredning/behandling. Flera faktorer spelar in, men 

en starkt bidragande orsak är den ökningen av patienter samtidigt som det föreligger läkare och psykolog 

vakanser inom flera BUP-verksamheter. Svårigheter med rekrytering tenderar att öka desto längre bort från 

storstadsregionen man kommer.  

Västra Götalandsregionen (VGR) har under flera år haft stora utmaningar med en låg tillgänglighet, i 

förhållande till vårdgarantin, till första besök, fördjupad utredning och behandling inom barn- och 

ungdomspsykiatriska verksamheter. 

Med anledning av detta har samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder i VGR lagt ett uppdrag om att utreda 

orsaker och ta fram förslag till åtgärder att förbättra tillgängligheten inom BUP. Förutom detta har även 

koncernledningen gett samordningsrådet ett särskilt uppdrag att fokusera på tillgänglighet och 

produktion/produktivitet. 

Vårdgarantin uppnås inte och det är fortsatt stora skillnader mellan förvaltningarna vilket har lett till en 

ojämlik situation för länets invånare. Det totala antalet väntande inom barn- och ungdomspsykiatrin är 

betydligt fler i VGR än i andra regioner. VGR har en eftersläpande kö (dvs en puckel) som inte växer, vilket 

innebär att BUP sammantaget omhändertar inflödet av nya patienter. Däremot finns det stora skillnader 

inom regionen avseende tillgänglighet vilket dessutom varierar över tid.  

Regionstyrelsen beslutade 20 april 2021, RS 2021–01031, om rekommendationer för att öka tillgängligheten 

inom BUP i VGR: 

• För att främja tillgängligheten skapa en regional enhet för att samla inflödet, ett kontaktcenter. ”En 

väg in”. 

• Tillskapa en regional enhet med ett gemensamt ansvar för att alla fördjupade utredningar erbjuds 

                                                           
4 Catarina Karlberg, Koncernavdelning data och analys, enheten för regional vårdanalys: uppgifter från VEGA 
5 Stimulans via statsbidrag. 
6 Rapportering och mätning i nationella väntetidsdatabasen ”Väntetider i vården”. 
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inom vårdgarantin och samla utvecklingsarbete för digitala arbetssätt. 

• Ta fram gemensamma processer (processkartor) för att tydliggöra omhändertagandet av barn och 

unga med psykisk ohälsa och att frigöra tid för behandlarna genom stöd av tydligare och enklare 

administrativa rutiner. 

• Ge medarbetare möjlighet att arbeta delvis på distans för att underlätta rekrytering. 

Fokus i förslagen är att utjämna de inomregionala skillnaderna som föreligger och säkerställa ett jämlikt 

omhändertagande för alla barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa. Beredning har skett i samverkan 

med Samordningsrådet för BUP, Regionalt programområde för psykisk hälsa, Barnuppdraget i VGR samt 

enhet för Produktionsstyrning och köpt vård. 

I omvärldsbevakningen framkommer det att flera regioner i Sverige redan har genomfört omfattande och 

lyckade utvecklingsarbeten för att öka sin tillgänglighet inom BUP. Framgångsfaktorer som lyfts är bland 

annat en samlad förvaltning, ett samlat remissintag eller olika former av ”en väg in”. Då säkerställer man att 

de som söker vård får ett snabbt omhändertagande och hänvisas till ”rätt” vårdnivå. Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) lyfter särskilt ”en väg in” som en framgångsfaktor och i sex regioner har detta 

genomförts tillsammans med första linjen. Andra regioner har även tagit fram tydliga processer 

(processkartor) för omhändertagande av barn och ungdomar samt med stöd av tydliga och enkla 

administrativa rutiner har man ökat sin produktion. 

Slutsatser i utredningen om orsaker till låg tillgänglighet: 

• Västra Götalandsregionen är inte ”ett BUP”. Verksamheterna är organiserade under fem 

sjukhusförvaltningar och det påverkar möjligheterna att genomföra större gemensamma 

utvecklingsarbeten. 

• Små verksamheter är sårbara och även mindre förändringar ger effekter på produktionen. 

• Det finns stora regionala skillnader på tillgång till personal, svårigheter att tillsätta tjänster och 

svårigheter att behålla personal. Dessa problem har medfört att det har uppstått skillnader i 

personalsammansättningen på verksamheterna vilket i sin tur påverkar verksamheternas 

möjligheter att utföra sitt uppdrag. 

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utförs som en fristående vårdtjänst 

Den 16/4 2021 fattade Regionfullmäktige beslut om ett förslag om remisskrav till neuropsykiatrisk 

utredning, som utgör en fristående vårdtjänst. Remiss får enligt förslaget enbart skrivas av läkare inom 

specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen.   

Bakgrunden är att det har medfört problem av olika slag för patienter som genomgått en neuropsykiatrisk 

utredning hos privat utförare via egenremiss eller utan en inledande barn- och ungdomspsykiatrisk 

bedömning. Efter att kontakt med BUP etablerats för behandlingsinsatser har det visat sig att utredningar 

inte varit tillräcklig kompletta, brustit i kartläggning av samsjuklighet och att diagnostisk bedömning gjorts 

på otillräckligt underlag. Utredningar har därför behövts kompletteras och diagnostiska bedömningar göras 

om, vilket skapat oro hos patienter och föräldrar och försenat behandlingsinsatser.  

Sammanfattningsvis föreslås därför att en neuropsykiatrisk utredning ska utgöra ett delmoment i en 

vårdkedja som inleds med kartläggning och bedömning av patientens symtom inom BUP. Visar den initiala 

barn- och ungdomspsykiatriska bedömning på ett behov av en neuropsykiatrisk utredning kan den antingen 

göras i egen regi eller via remiss från läkare inom BUP till extern privat utförare med avtal med VGR om 

utredningsdelen utgör en flaskhals i vårdkedjan. Efter remissvar med redovisning av neuropsykiatriskt 
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utredningsresultat ansvarar BUP för en sammanfattande diagnostisk bedömning baserat på allt 

utredningsunderlag och vårdplan för fortsatta insatser. Dvs även de patienter som utreds externt kommer 

att ingå i en tydlig vårdprocess. 

Förslaget bedöms få positiva effekter för jämlik vård genom att remisser till privata utförare kan styras till 

de som är upphandlade inom Västra Götalandsregionens ramavtal, där kvalitetskraven är angivna.  

Personal 

Gemensamt för alla verksamheter är en markant ökning av antalet sjuksköterskor från 2007 och framåt. 

Framförallt gäller utökningen sjuksköterskor i öppenvården som mer än fördubblats. SKR sammanställer 

varje år ”Psykiatrin i siffror” som VGR bryter ner per verksamhet. Här nedan redovisas antal årsarbetare per 

yrkeskategori för 2019 både nationellt och regionalt. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn ‐ och ungdomspsykiatrin inom VGR har precis som i övriga landet enorma utmaningar gällande 

rekrytering av kompetent personal och att kunna tillsätta vakanta tjänster. Det har varit länge svårt att 

rekrytera barn‐ och ungdomspsykiatriker men det är även svårt att rekrytera psykologer och sjuksköterskor 

och den mest ansträngda situationen är inom heldygnsvården. Förutom att det är svårrekryterade 

kompetenser finns idag en mycket högre grad av personalomsättning i jämförelse med 2007 och alla 

verksamheter erfar stora utmaningar kring rekrytering. Detta innebär stora utmaningar för den personal 

som är på plats och visar sig tydligast på de små enheterna.  
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Svårigheter att rekrytera kompetenser som läkare och psykolog är en orsak till att 
personalsammansättningen skiljer sig år mellan BUP verksamheterna. Det kan påverka möjligheterna att 
följa RMR och erbjuda specifika behandlingar. Vilket i sin tur påverkar BUP:s tillgänglighet, vårdflöden och 
förutsättningarna för ett tvärprofessionellt arbetssätt. 

 

Tvångsvård 

De små talen medför att det är stora skillnader från år till år. För 2018 och 2019 var riksgenomsnittet 

för pojkar i snitt 9 per 100 000 invånare och i VGR har vi 5 respektive 8. För flickor är riksgenomsnittet 

19 respektive 23 och i VGR är det 21 och 34 per 100 000 invånare. Antal unika individer som 

tvångsvårdats inom BUP varierar över tid och mellan verksamheterna. Utvecklingen ser ungefär 

liknande ut på samtliga verksamheter som bedriver heldygnsvård. De diagnoser som är mest 

förekommande är anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress, depressiva episoder, 

genomgripande utvecklingsstörningar och ätstörningar. 

 

Diagnoser och diagnostik 
Förväntad prevalens bland barn och ungdomar enligt epidemiologisk forskningsmetod för de vanligaste barn 

och ungdomspsykiatriska diagnoserna jämfört med andelen barn och ungdomar som fått någon av dessa 

diagnoser enligt uppgift från VEGA visar en blandad bild.  Antalet barn och ungdomar som får diagnoserna 

ADHD eller AST har succesivt ökat under det senaste decenniet. Samma utveckling ses även utanför VGR, 

vilket fått både svenska och internationella epidemiologiska forskare att väcka frågan om ökningen av 

diagnoser speglar en reell ökning av tillståndet ifråga eller en ökad benägenhet att sätta en av dessa 

diagnoser även vid lindriga symtom eller på grund av förväntningar från föräldrar.  

Den statistiska jämförelsen ger en indikation på hur BUP gör differentialdiagnostiska bedömningar, d.v.s. att 

utifrån en utredning av barnets eller tonåringens symtom, funktionsförmåga, utvecklingsnivå och 
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psykosociala situation bedömer vilken eller vilka diagnoser som är mest adekvata. Statistiken understryker 

vikten av att BUP har en barn‐ och ungdomspsykiatrisk kompetens med tillräcklig bredd och djup för att 

kunna göra differentialdiagnostiska bedömningar vid symtomöverlappande symtom mellan diagnoser. 

Statistiken visar också att BUP behöver bli bättre på att identifiera tillstånd som depression, ångest och 

tvång, PTSD, bipolära syndrom och schizofreni. 

ADHD och AST tillhör gruppen utvecklingsrelaterade diagnoser. Det innebär att barnets förmåga inom de 

funktionsområden som diagnoserna baseras på ska bedömas utifrån vad som förväntas för ålder, kön och 

allmän utvecklings/begåvningsnivå. Det medför dels att, särskilt för yngre barn, inte ha för bråttom att ställa 

en definitiv ADHD eller AST diagnos, men att erbjuda adekvata insatser, utvärdera och förnya bedömningen. 

Dels att under barnets uppväxt och utveckling regelmässigt följa upp funktionsförmågan och vid behov 

ompröva och eventuellt avskriva exempelvis en ADHD diagnos om koncentrationsförmåga, rastlöst 

beteende och impulskontroll utvecklats i positiv riktning. Särskilt viktigt är omprövning när äldre tonåringar 

själva väcker frågan och den kliniska bilden pekar på förbättrad funktionsförmåga. 

Det är få barn och unga på BUP som får en riskbruk/beroende diagnos, vilket visar att BUP behöver bli bättre 

på att upptäcka och erbjuda behandling till barn och unga med riskbruk/beroende.  

Suicidalitet 

Antalet suicid i Sverige har minskat kontinuerligt sedan 1980‐talets början, utom för den yngsta 

åldersgruppen.  

I VGR inträffar ca 10 suicid varje år i åldersgruppen under 19 år. Det står i proportion till riket som helhet. 

Suicidalt beteende påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- och omgivningsfaktorer. Exempel på 

statistiska riskfaktorer för suicid inkluderar manligt kön, relationsproblematik och ensamhet. Förhöjd risk 

syns vid suicid hos familjemedlem samt hos gruppen HBTQI-personer. De flesta som dör i suicid har någon 

form av psykisk ohälsa.  

I flera svenska enkätundersökningar uppger 7–8 procent av flickorna och 3–4 procent av pojkarna att de 

någon gång försökt ta sitt liv.  

Handlingsplan för suicidprevention är en aktivitet utifrån länsgemensamma Handlingsplan för psykisk hälsa 

2018–2022 där det finns två mål om nollvision för suicid i VG; ett för barn/unga och ett för vuxna. 

Handlingsplanen utgör en gemensam grund för regionens och kommunernas suicidpreventiva arbete och 

förutsätter suicidförebyggande insatser på alla samhällsnivåer i VG dvs regionalt, delregionalt och ffa lokalt, 

för att nå regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv. Det innebär att alla BUP-verksamheter ska ta 

fram en lokal handlingsplan.  

 

Omvärldsbevakning 

Forskning 
Systematisk patientnära/verksamhetsnära forskning och utveckling är av stor betydelse för att kunna 

erbjuda patienterna nya utrednings och behandlingsmetoder. Patientnyttan ska vara vägledande och genus‐ 

och jämställdhetsaspekter ska tillgodoses i allt forsknings‐ och utvecklingsarbete. Inom den kliniska 

verksamheten kan personer med forskningserfarenhet göra viktiga bidrag genom undervisning, handledning, 

och utformning och genomförande av nya FoU projekt. Forsknings- och utvecklingsinriktad verksamhet kan 
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bidra positivt för att rekrytera och behålla personal. Den barn‐ och ungdomspsykiatriska forskningen är i hög 

grad koncentrerad och till enheten för barnneuropsykiatri (BNK) inom område Neurologi, Psykiatri och 

Habilitering (SU) som har en stark länk till Gillbergcentrum inom Sahlgrenska Akademin. Forskning och 

utvecklingsprojekt är huvudsakligen inriktade på neuropsykiatri och utvecklingsneurologi. 

Inom regionen kan flera åtgärder vidtas inom området för att nå önskat läge om: 

• en starkare länk mellan Sahlgrenska Akademin och BUP 

• fler BUP‐ verksamheter inom VGR involverade i klinisk forskning. 

• den kliniska forskningen omfattar fler patient/diagnosgrupper 

 

Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 

I detta huvudbetänkande redovisar utredningen en övergripande beskrivning av det man under utredningens gång 
identifierat som centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för omställningsarbetet.  

Dessutom lämnar man ett antal förslag som syftar till att stärka olika dimensioner av samverkan och skapa 

ett mer sammanhanhängande hälso- och sjukvårdssystem. Vidare lämnas förslag på att tydliggöra hälso- och 

sjukvårdshuvudmännens ansvar att medverka i utbildning samt två olika alternativa vägar för att integrera 

de läkare och fysioterapeuter som i dag verkar enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om 

ersättning för fysioterapeuter, i den ordinarie primärvården och dess vårdvalssystem samt övrig öppenvård, 

i samklang med övriga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården.  

Slutligen lämnas också förslag kring vidare översyn och förändringar gällande den grundläggande strukturen 

med uppdelningen i öppen vård och sluten vård. Sammantaget bedömer utredningen att dessa förslag, 

tillsammans med förslag i utredningens tidigare betänkanden utgör grunden för en reform för ett hållbart 

hälso- och sjukvårdssystem. 

 
Fokusförflyttning  

Personcentrerade arbetssätt, innebär att vi gör en fokusförflyttning från ett organisationsperspektiv till 

personperspektiv. Från att vara reaktiva till att vara proaktiva och hälsofrämjande, från att se den enskilde 

som passiv mottagare till vara en aktiv medskapare samt från att arbeta med isolerade vård- och 

omsorgsinsatser till sammanhållna insatser utifrån personens fokus där vi ser till hela personens 

livssituation. 

 
Generella utgångspunkter 

• Personcentrerad vård och omsorg som utgångspunkt 

• Utveckling av samverkan - inte gränsdragning 

• Primärvården är navet, men hela hälso- och sjukvårdssystemet förändras  

 
Utredningen föreslår bl.a.  

• Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ligger kvar på primärvårdsnivå 
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• Utökad omfattning och förtydliganden kring individuell plan (SIP) 

• Samverkan mellan huvudmännen måste stärkas 

• Samverkanskrav på regioner och kommuner vad gäller utveckling och planering av hälso- och 

sjukvård införs. 

Utredningens huvudbetänkande (God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 

SOU 2020:19) överlämnades den 1 april 2020. 

 

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga Dir. 2019:93 
Regeringen har gett en särskild utredare uppdraget att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära 

vård för barn och unga. Meningen med uppdraget är att nå upp till en mer likvärdig vård med förebyggande och 

hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Meningen är också att avlasta den specialiserade barn-och 

ungdomspsykiatrin. Uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2021.  

Omställningen i VGR 
Omställningen i VGR har i fyra fokusområden; utbyggnad av den nära vården, koncentration för kvalitet, 

digitalisering och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Arbetet med den regionala utvecklingsplanen för barn och 

ungas hälso- och sjukvård i VGR är en del av Omställningen i regionen. 

 

Uppdrag för att uppnå en sammanhållen vårdprocess för barn och unga med 
utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, HS 2019-00543 
Syfte med uppdraget är att ge förslag som leder till en god och sammanhållen vårdprocess för barn och unga, 0 tom 

17 år, med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Uppdraget har utgått ifrån fyra diagnosområden inom 

utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD och 

autismspektrumstörningar AST samt även intellektuella funktionsnedsättning och språkstörning. Uppdraget 

innefattar hela kedjan från prevention till utredning, diagnostik, behandling och uppföljning samt överföring till 

vuxensjukvården. 

 

Utredningen har hittills visat på behovet av:  

 

• Barn och unga ska erbjudas insatser i en modell för stegvis vård med utgångspunkt dels i det som är 
övergripande gemensamt för vårdprocessen för målgruppen barn och unga dels det som är specifikt för 
respektive diagnosområde. En modell som kräver lätt tillgänglig kartläggning och utredning i olika steg 
beroende på svårighetsgrad. 
 

• Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 
 

• Tillgång till en sammanhållen hälsovård med hälsoövervakning/hälsovårdprogram under hela uppväxten 
 

• Tydlig rutin vid övergång till annan vårdverksamhet och/eller till förskola/skola/annan skolform 
 

• Utveckling och implementering av ett tvärsektoriellt och tvärprofessionellt arbetssätt med tydliga strukturer 
för samverkan 
 

• Öka tillgång till primärvård och tillgång till specialiserad vård vid behov 

about:blank
about:blank
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• Den specialiserade vården samordnar sina insatser utifrån barnet/den unge individuella behov 
 

Barnuppdraget VGR 

Syftet är att komma fram till en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Vården 

ska se till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling och arbetet ska genomsyras av 

barnperspektiven. Arbetet genomförs med en arbetsgrupp med representanter för barnsjukvården, 

primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Dialog och förankring med patienter, anhöriga och 

med kommunala verksamheter ingår i arbetet.  

Sexualmedicinskt centrum 
Sexuellt våld och sexuella övergrepp är ett omfattande och ökande samhällsproblem som drabbar många barn, unga 

och vuxna. En orsak till ökningen är möjligheten att nå personer via internet och där barn och unga är särskilt sårbara. 

Problematiken rapporteras ha ökat ytterligare under den ökande skärmtiden för barn och unga under Covid-

pandemin. Det sexuella våldet orsakar stort lidande och leder till psykiska och fysiska konsekvenser på både kort 

och lång sikt för de som drabbas. Därtill orsakar våldet betydande samhällskostnader, till exempel i form av 

kostnader för hälso- och sjukvård och rättsväsende samt förlorad arbetsinkomst för de som utsätts. Det är angeläget 

att det finns ett effektivt förebyggande arbete mot sexuellt våld i samhället.  

 

En viktig grupp att rikta insatser mot i det förebyggande arbetet är personer med kliniska tillstånd som utgör 

riskfaktorer för att begå sexuella övergrepp. Det behövs insatser både mot individer med dessa riskfaktorer som inte 

har begått övergrepp och mot dem som tidigare har dömts för övergrepp för att minska risken för återfall. Den som 

har utsatts för övergrepp som barn har större risk att senare själv bli förövare.  

Kraftsamling för fullföljda studier – ett uppdrag för VGR7 
Arbetet utgår från de prioriterade målen i VG 2020 om att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola 

och gymnasieutbildning och folkhälsokommitténs uppdrag utifrån ”Samling för social hållbarhet – åtgärder 

för jämlik hälsa”. Fullföljda studier är till stor del en fråga för kommunen som huvudman och skolan med 

fokus på förekomst av utbildade pedagoger, gruppsammansättningar och undervisningsmetoder. 

  

VGR behöver i god samverkan bidra med insatser för de barn och unga som till följd av psykiska symtom 

behöver bedömning och ev insatser från hälso- och sjukvården. Detta sker i första hand från primärvården 

med sina vårdcentraler och rehab-mottagningar. I de fall barn och unga behöver insatser på specialistnivå 

har barn- och ungdomspsykiatrin en viktig uppgift att säkerställa ett snabbt och kvalificerat 

omhändertagande. 

Regionuppdrag nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende  

En handlingsplan för nya rutiner och utbildningssatsningar har tagits fram för BUP gällande skadligt 

bruk/behandling för barn och unga. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för Vård och stöd vid missbruk och beroende. 

 

Åtgärder i handlingsplanen: 
 

                                                           
7 Jörgen Hansson, Koncernstab Regional utveckling, avdelning Folkhälsa 
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• Nybesöksutredning för patienter från 13 års ålder och vid misstanke även lägre åldrar skall innehålla en 
kartläggning kring patientens eventuella bruk av alkohol, droger, läkemedel samt dopningspreparat. 
Bedömningsformulären Audit & Dudit skall användas som stöd i kartläggningen. 
 

• Varje BUP öppenvårdsmottagning samt BUP´s slutenvård skall ha KBT, MI samt MET kompetens.  
 

• All BUP personal skall ta del av utbildning via Lärplattformen/Totara ”Droganvändning bland barn och 
ungdomar”  

 

• All personal bör känna till hur man kan hitta kunskap via Nationella vård och insatsprogrammet, 
www.vardochinsats.se - missbruk och beroende.  

 

• RPT skadligt bruk/beroende skall erbjuda anpassad utbildning för BUP. 
 

• Rutin för substansanalys skall finnas inom BUP i regionen.  
 

Analys 

Sedan första utvecklingsplanen 2007 har ett kontinuerligt utvecklings‐ och genomförandearbete 

pågått. Ett omfattande arbete med att utveckla medicinska riktlinjer för vården inom viktiga 

diagnosområden ingick i 2017 års utvecklingsplan. Denna utvecklingsplan beskriver resultatet av 

detta och behovet av fortsatta utvecklingssatsningar för att nå önskvärt läge inom gamla och nya 

viktiga utvecklingsområden. Såväl riktlinjerna som utvecklingsplanen har fokus på barn‐ och 

ungdomspsykiatrins utvecklingsbehov som specialiserad verksamhet och för att skapa ett mer jämlikt 

utbud med tillgång till ett brett spektrum av utredning och behandlingsinsatser, med målet att 

använda de gemensamma resurserna effektivt. Detta förutsätter en fungerande första linjes vård för 

psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Konsekvensanalys av åtta regionala medicinska riktlinjer  

De medicinska riktlinjerna som togs fram som en del i 2017 års utvecklingsplan är viktiga dokument att 

tillställa nuvarande upphandlade enheter som i gällande avtal har att förhålla sig till gällande RMR. 

Riktlinjerna är också en kvalitetsbas att utgå från vid framtida upphandlingar eller förnyade avrop inom 

gällande avtal. Då det tidigare saknats riktlinjer för flera diagnosområden har det saknats förutsättningar att 

vid upphandlingar lägga en regiongemensam ”ribba” för vad åtagandet innebär. Även riktlinjer kring 

ansvarsfördelning och konsultation mellan vårdgivare är viktiga dokument för att förtydliga ansvar för 

insatser. 

Riktlinjerna kräver ständigt pågående insatser på utbildningssidan på grund av den stora 

personalomsättningen för att garantera det breda spektrum av evidensbaserade behandlingsinsatser som 

nu finns, inklusive föräldraträningsmetoder, gruppbehandlingar och iKBT. Förutom utbildningsbehov av 

befintlig personal så behövs också förstärkning av personal, d.v.s. en grundbemanning tillräckligt stor för att 

möjliggöra behovet av ständig kompetensutveckling. Utbildningsinsatser ska ingå vid all regionalt 

finansierad barn‐ och ungdomspsykiatrisk vård, d.v.s. även upphandlade enheter och mottagningar  

Utveckling av öppenvården 
Tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktiga för att förhindra en ogynnsam utveckling. God tillgänglighet till 

primärvårdens VC, Vårdval Rehab-enheter och UPH-mottagningar för barn och unga med lindrig psykisk 

ohälsa är central för att BUP ska klara sitt uppdrag för de barn och unga som kräver specialistpsykiatrins 
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insatser.  

Tillgängligheten till BUP brister både vad gäller första besök och därefter till utredning och/eller behandling. 

Svårighet att rekrytera personal såsom läkare och psykologer och stor personalomsättning och är delvis en 

förklaring och dessa svårigheter är större i vissa geografiska områden som t.ex. SKAS.  

Vårdstruktur 

I 2017 års utvecklingsplan beskrevs med hänvisning till nationella utredningar behovet av en vårdstruktur 

med färre och större mottagningar med inbyggd specialisering. De fem BUP-verksamheterna har utifrån 

lokala förutsättningar förändrat vårdstrukturen mot färre och större mottagningar. Parallellt pågår 

utvecklingsarbete för att tillgodose behovet av flexibla, mobila lösningar. Detta ligger väl i linje med den 

omställningsprocess som pågår inom regionen, d.v.s. en koncentration av den specialiserade vården för de 

som behöver kvalificerad vård och mer flexibla lösningar för att kunna erbjuda fler individer den nära 

vården. 

Vid insättning och uppföljning av läkemedelsbehandling av patienter med ADHD eller andra psykiatriska 

tillstånd krävs en regelbundet återkommande genomgång av bl a laboratorieprover, drogscreening, 

blodtryck, längd och vikt. 

Alla vårdcentraler inom vårdvalet kan genomföra s. k. extern provtagning efter provtagningsremiss från 

specialistläkare. Se RMR Extern provtagning (HS 2020-00931). Svaret går till ordinerande läkare på 

specialistmottagningen. Fördelar för patienten är kortare resor då proverna kan tas på den ordinarie 

vårdcentralen.  Det blir också möjligt för behandlaren att planera patientuppföljningen digitalt, via 

hembesök eller på annat sätt. 

 

Antalet distanskontakter har ökat stadigt sen 2016 inom BUP. Under 2020 ökade andelen distanskontakter 

av det totala antalet kontakter kraftigt, den dramatiska ökningen kan ses som en följd av Covid-19 

pandemin.  

 

Kvalitetssäkrad utredning, diagnostik, behandling och uppföljning 

En barn‐ och ungdomspsykiatrisk mottagning ska ha god kompetens inom områdena barn‐ och 

ungdomspsykiatri, utvecklingspsykologi och neuropsykologisk testning. På varje mottagning ska det finnas 

barn‐ och ungdomspsykiater, legitimerad psykolog, sjuksköterska socionom och sekreterare. Tillgång till 

arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och dietist ska tillgodoses för de barn och ungdomar som är i behov 

av sådana insatser. Utredning och differentialdiagnostiska överväganden mellan huvuddiagnos och 

samsjuklighet ska göras utifrån barnets symtom, funktionsförmåga, utvecklingsnivå och psykosociala 

situation. Behandlingsinsatser ska regelbundet utvärderas och vid behov ska ny differentialdiagnostisk 

bedömning och diagnostisk omprövning göras.  

Övergång från barn‐ och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin 

En regional medicinsk riktlinje för vårdövergången mellan BUP, PV och VUP togs fram 2019 och 

implementeringsarbete pågår.  

Utveckling av heldygnsvården 
För att nå Västra Götalandsregionens nollvision om fastspänning och avskiljning i den barn‐ och 

ungdomspsykiatriska heldygnsvården pågår ett utvecklingsarbete med följande målsättning: 

1. Väl anpassade lokaler och vårdmiljöer i heldygnsvården. 

2. Rätt kompetens hos personalen som vårdar patienter inom heldygnsvården 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/37471/Extern%20provtagning.pdf?a=false&guest=true
about:blank
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3. Organisering av regionens heldygnsvård för de fåtal patienter som är mest utagerande 

4. Alternativ till heldygnsvården eller s.k. mellanvård såsom dagsjukvård och mobila team för att 

förhindra inläggning eller erbjuda en glidande övergång mellan öppen‐ och sluten vård. 

5. En i övrigt väl fungerande öppenvård med utbud av behandlingsmetoder för den psykiatriska 

problematik som oftare än annan leder till tvångsåtgärder inom heldygnsvården. 

 

Lokaler och vårdmiljö 

Ett stort hinder för att erbjuda patienter en vårdmiljö som minimerar risken för att behöva använda 

tvångsåtgärder och nå nollvisionen är trånga och icke‐ändamålsenliga lokaler. I en trång vårdmiljö kan en 

svårt ångestfylld och utagerande patient ”smitta” andra. Nuvarande lokaler möjliggör inte alltid avskiljning 

(den lindrigaste formen av tvångsåtgärder) varför bältesläggning istället blir aktuellt. Det saknas tillgång till 

s.k. lugna rum, en förebyggande insats mot oro och ångest. 

Kompetens 

Personal inom heldygnsvården har utbildats i dialektisk beteendeterapeutiskt (DBT) förhållningssätt för at 

få bättre strategier att hantera patienter med hög grad av emotionell instabilitet, utagerande beteende 

och självskadebeteende och självmordsbenägenhet. Denna utbildningssatsning bör ske löpande för att 

möta personalomsättningen.  

Regionen planerar för utbildning av all personal inom heldygnsvården för att kunna bemöta och 

hantera utagerande beteendestörningar till följd av utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser såsom 

autism och kognitiv funktionsnedsättning8. 

Det finns också behov av utbildningsinsatser av personal inom heldygnsvården för att förstå, identifiera och 

hantera patienter som upplevt svåra trauman, och där patientens traumatisering av olika anledningar tar sig 

uttryck i ett våldsamt utagerande mot sig själv eller andra. 

Organisering av heldygnsvård 

Det är önskvärt att samtliga tre sjukhusförvaltningar som idag bedriver heldygnsvård fortsätter med detta. 

Det är viktigt med bra samarbete mellan barn‐ och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin, men också för 

att kunna vårda den unga nära hemmet. Att kunna erbjuda hela vårdkedjeprocessen är också nödvändigt för 

att kunna erbjuda ST‐läkare och andra studerande en fullständig placering.  

I dagsläget finns heldygnsvård inom tre BUP verksamheter och bemannas av fyra av de fem BUP 

verksamheterna.  Dessutom finns det utredningsverksamheter som inte heller har något jouransvar. Det 

regionala gemensamma ansvaret för jouransvar behöver fortsatt utvecklas för att säkra förutsättningarna 

för en patientsäker heldygnsvård.  

Alternativ till heldygnsvård 

Mellanvårdsformer är viktiga alternativ till heldygnsvård för flera patientgrupper. Mellanvårdsformer är 

under uppstart eller planeras vid samtliga regionens BUP‐kliniker, t.ex. dagvård och mobila team bl.a. för 

ätstörningspatienter och självskadepatienter. Även andra målgrupper, som barn och unga som är placerade 

kan komma ifråga för mellanvårdsformer.  

Väl fungerande öppenvård 
Regionen behöver fortsätta öka kompetensen för att tidig upptäckt av allvarliga och kroniska psykiska sjukdomar 
såsom bipolär sjukdom och psykoser genom kunskap om dessa sjukdomstillstånd.   

                                                           
8 S.k. lågaffektivt bemötande 
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Regionen behöver utveckla och utöka behandlingsmetoder i den barn‐ och ungdomspsykiatriska öppenvården 

som syftar till att minska risken för att patienter utvecklar utagerande beteendestörningar som kan leda till 

att låst heldygnsvård och tvångsåtgärder blir nödvändiga. Sådana behandlingsmetoder inkluderar: 

• DBT och MBT för emotionell instabilitet och självskada 

• Psykoedukativa behandlingsmetoder för patienter och vårdnadshavare avseende 

utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser 

• Traumabehandling för svårt traumatiserade patienter, i förekommande fall även deras vårdnadshavare, 
med eller utan psykiatrisk tilläggsproblematik 

 

Områden för fortsatt utveckling 

HBTQ 

Transpersoners beskrivningar och upplevelser av sexuell hälsa präglas av normer och normativa 

förväntningar från omgivningen. Brist på respekt och bristande bemötande från yrkesverksamma i hälso‐ 

och sjukvården är förekommande visar en intervjustudie från Folkhälsomyndigheten9. Det finns behov av att 

öka kunskapen om hur normer och normativa förväntningar utgör hinder i ett bra bemötande. 

Närhälsans Kunskapscentrum för sexuell hälsa erbjuder en diplomeringsutbildning om hbtq‐personers 

rättigheter i hälso‐ och sjukvården där syftet är att skapa en god vård och arbetsmiljö för hbtq‐personer och 

att synliggöra heteronormativitet. I utbildningen ingår hbtq‐kunskap, kännedom om hbtq‐personers 

hälsosituation och rättigheter samt förståelse för att en medvetenhet om att heteronormativitet är en 

förutsättning för ett professionellt och gott bemötande. 

E‐hälsa och digitalisering 

En digitaliseringsutveckling ligger i linje med tidigare nämnd omställningsprocess av hälso‐ och sjukvården 

och vårdutbudet för att arbeta mer resurseffektivt pågår, både för att kunna erbjuda individer fler digitala 

lösningar och genom att effektivisera vårdens egna system. Behandlingsinsatser via nätet är under 

implementering. 

Tillgänglighet på 1177.se 

Tillgänglighet kan användas som ett samlingsbegrepp för både tillgänglighet och användbarhet. Det kan bl.a. 

handla om fysisk tillgänglighet, om bra bemötande, om tid men också om information.  

Information om barn och ungdomars psykiska ohälsa består av dels nationellt bestämda textavsnitt, dels 

textavsnitt som VGR har ansvar för. Den information som Vårdguiden i VGR har ansvar för har i samarbete 

med KPH bearbetats till ett mer vardagligt språk för att underlätta för föräldrar och ungdomar att ta till sig 

information.   

Regional samordning 

Förverkligandet av denna utvecklingsplan förutsätter lokalt arbete inom de fem BUP‐ verksamheterna, 
kopplad till respektive förvaltning. Detta arbete föreslås samordnas och stödjas med stöd av KPH i de fall 
som mer än en klinik är berörd. Syftet är att optimera resursutnyttjandet, minimera kostnaderna och dra 
nytta av den stora organisationens fördelar. I de fall ett utvecklingsuppdrag enbart berör en klinik ansvarar 
kliniken själv för att arbetet bedrivs enligt plan. 

Uppföljning 
KPH har i uppdrag att följa uppföljningsindikatorer i samtliga regionala medicinska riktlinjer och återkoppla 

                                                           
9 ”Rätten till hälsa – Hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa”, Folkhälsomyndigheten 2016  
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till samordningsrådet för barn‐ och ungdomspsykiatri. Detta redovisas två till tre gånger per år till 
Psykiatriberedningen. 

KPH ansvarar för redovisning av förslagen i denna plan till Psykiatriberedningen. 

När så är möjligt ska samtliga uppföljningsindikatorer som förekommer i utvecklingsplanen redovisas och 

analyseras utifrån ålder och kön för att särskilt belysa jämlikhetsperspektivet. 

KPH ansvarar även för att följa: 

• Samverkan/samverkansmöte, indikator SIP 

• Utvecklingen inom tvångsvården enligt pågående regionalt arbete 

• Antal pågående forskning‐ och utvecklingsprojekt per BUP‐verksamhet 

 

Enhet produktionsstyrning och köpt vård ansvarar för att följa och återrapportera tillgängligheten. 

 

Samtliga BUP verksamheter ansvarar i samverkan med HR följa utvecklingen av kompetensförsörjning. 

 

Handlingsplan för nya rutiner och utbildningssatsningar för BUP VGR gällande skadligt bruk/behandling för barn och 
unga utvärderas en gång per år i samråd mellan samordningsrådet BUP och regionalt processteam skadligt 
bruk/beroende. 

   

 

 


	Regional utvecklingsplan för barn- och
	Förord
	Innehåll
	Uppdraget
	Bakgrund
	Mål och syfte
	Arbetsorganisation och process
	Arbetet samordnas av Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, team Kunskapsstöd psykisk hälsa/Regionalt programområde psykisk hälsa inkl berörda processteam i nära samverkan med Samordningsråd för Barn- och ungdomspsykiatri samt Koncernstab beställning ...
	Vad har hänt sedan föregående utvecklingsplan?

	Nulägesbeskrivning
	Organisation
	Öppenvård/dagvård
	Heldygnsvård
	Regionala enheter
	Inomregionala skillnader att omhänderta invånarnas behov av vård
	Verksamhetsidé

	Delaktighet
	Patientkontrakt

	Samverkan
	Hälso- och sjukvårdsavtal
	Överenskommelse om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning
	SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
	Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa
	SIP – samordnad individuell plan


	Utveckling över tid
	Utvecklingen av psykisk hälsa bland barn och unga
	Primärvården och första linjens vård för psykisk ohälsa
	Konsultationsmodell

	Utveckling inom barn- och ungdomspsykiatrin i VGR
	Besök till barn och ungdomspsykiatrin i VGR
	Tillgänglighet
	Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utförs som en fristående vårdtjänst
	Personal
	Tvångsvård


	Diagnoser och diagnostik
	Suicidalitet

	Omvärldsbevakning
	Forskning
	Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
	I detta huvudbetänkande redovisar utredningen en övergripande beskrivning av det man under utredningens gång identifierat som centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för omställningsarbetet.
	Fokusförflyttning
	Generella utgångspunkter
	Utredningen föreslår bl.a.

	En sammanhållen god och nära vård för barn och unga Dir. 2019:93
	Omställningen i VGR
	Uppdrag för att uppnå en sammanhållen vårdprocess för barn och unga med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, HS 2019-00543
	Barnuppdraget VGR
	Sexualmedicinskt centrum
	Kraftsamling för fullföljda studier – ett uppdrag för VGR
	Åtgärder i handlingsplanen:

	Konsekvensanalys av åtta regionala medicinska riktlinjer
	Utveckling av öppenvården
	Kvalitetssäkrad utredning, diagnostik, behandling och uppföljning
	Utveckling av heldygnsvården
	Lokaler och vårdmiljö
	Kompetens
	Organisering av heldygnsvård
	Alternativ till heldygnsvård
	Väl fungerande öppenvård

	Områden för fortsatt utveckling
	HBTQ
	E-hälsa och digitalisering
	Regional samordning

	Uppföljning


