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Sammanfattning 
Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen (VGR) har beslutat att 

ett arbete måste genomföras för att möta den låga tillgängligheten inom barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP).  

 

VGRs barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter har under flera års tid haft stora 

utmaningar med en låg måluppfyllelse i förhållande till vårdgarantin 30 dagar till första 

besök, till fördjupad utredning och behandling. 

 

Vårdgarantin uppnås inte och det är fortsatt stora skillnader mellan verksamheterna vilket 

har lett till en ojämlik situation för länets invånare. Det framkommer i tidigare uppföljning 

av den regionala utvecklingsplanen att stor personalomsättning och svårighet att rekrytera 

personal såsom läkare och psykologer är delvis en förklaring. Dessa problem är större i 

vissa geografiska områden vilket påverkar vårdgarantin än mera negativt. 

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

omfattande och lyckade utvecklingsarbeten för att öka sin tillgänglighet inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. Framgångsfaktorer som lyfts är bl a en samlad förvaltning, ett samlat 

intag och/eller olika former av ”en väg in”. Då säkerställer man att de som söker vård får 

ett snabbt omhändertagande och hänvisas till ”rätt” vårdnivå. SKR lyfter särskilt ”en väg 

in” som en framgångsfaktor och i sex regioner har detta genomförts tillsammans med 

första linjen, dvs primärvården. Andra regioner har även tagit fram tydliga processkartor 

för omhändertagande av barn och ungdomar samt med stöd av tydliga och enkla 

administrativa rutiner har man ökat sin produktion. 

Slutsatser: 

• Västra Götalandsregionen är inte ”ett BUP”. Verksamheter är organiserade under 

fem förvaltningar och det påverkar genomförandet av större gemensamma 

utvecklingsarbeten 

• Det totala antalet väntande inom barn- och ungdomspsykiatrin är betydligt fler i 

VGR än andra regioner. Västra Götalandsregionen har en eftersläpande kö (dvs en 

puckel) vilket innebär att vi möter inflödet av nya patienter i ett regionalt 

perspektiv, VGR-kön växer inte. Däremot finns det stora skillnader inom regionen 

avseende tillgänglighet vilket dessutom varierar över tid. 

• 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.   

 

Förslag på aktiviteter för att öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin i VGR 

är att 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 
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tydligare och enklare administrativa rutiner. Som stöd i rekrytering behöver det ses över 

huruvida personal kan delvis arbeta på distans. En möjlig åtgärd för att främja 

tillgänglighet är att skapa en regional enhet för att samla inflödet, ett kontaktcenter. ”En 

väg in” är ett välbeprövat och lyckat arbetssätt i andra regioner och det konceptet behöver 

tas ställning till i VGR. Genom att tillskapa en regional enhet med ett gemensamt ansvar 

för att alla fördjupade utredningar erbjuds inom vårdgarantin samt samla utvecklingsarbete 

för digitala arbetssätt kan ytterligare bidra till bättre tillgänglighet. 

Förslagen i rapporten syftar till att: 

• Öka förutsättningar för att erbjuda en jämlik vård 

• Öka förutsättningar att möta inflödet regionalt 

• Minska risker för att bygga nya köer 

• Öka förutsättningar för produktionsstyrning 

• Förbättra förutsättningar för en ökad produktion  
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Bakgrund 
Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder i VGR har beslutat att ett arbete måste genomföras 

för att möta den låga tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).  

 

VGRs barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter har under flera års tid haft stora 

utmaningar med en låg måluppfyllelse i förhållande till vårdgarantin 30 dagar till första 

besök, till fördjupad utredning och behandling. 

  

Uppdraget är:  

•Att fokusera på ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin samt återkomma med 

förslag.  

• Löpande återrapportera till HSN om arbetet med ökad tillgänglighet inom barn- och 

ungdomspsykiatrin.  

 

Målsättningen är att kontinuerligt öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin 

för att minst uppnå ett riksgenomsnitt inom de vedertagna indikatorerna. 

  

I uppdragshandlingen framkommer att ett gemensamt omtag krävs för att nå resultat. 

Erfarenheter från utvecklingsarbeten i andra regioner och från Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) ska tas tillvara. Region Stockholm och Skåne beskrivs ha en högre 

tillgänglighet på grund av att Båda regionerna arbetar efter något som benämns som En 

väg in.  

Uppdragstagaren ska föreslå principer för organisation och modell, med målsättning att 

öka tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland. 

Utgångspunkt i uppdraget 
VGR ska erbjuda jämlik, likvärdig och högkvalitativ vård inom vårdgarantin utifrån ett 

barn och närstående perspektiv oberoende av var man bor i regionen 

Fakta 
Barn‐ och ungdomspsykiatri bedrivs inom fem sjukhusförvaltningar – Sjukhusen i Väster 

med utbudspunkt på Kungälvs sjukhus (KS), NU‐sjukvården (NU), Skaraborgs Sjukhus 

(SkaS), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). 

Heldygnsvård bedrivs inom samtliga kliniker förutom Kungälv och SkaS.  

Det finns tre enheter med regionala uppdrag ‐ SUs Lundströmmottagningen med uppdrag 

kring utredning av personer med könsdysfori, SUs slutenvårdsenhet för missbruk och 

beroende (från 16 år) och SUs ätstörningsenhet för heldygnsvård (ålder 16‐25 år). 
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Nuläge 
Kösituation – första besök okt 2019 samt 2020 

Första besök  2019 2020 

Angereds Närsjukhus 72 31 

Kungälvs sjukhus 33 61 

NU-sjukvården 195 129 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 227 279 

Skaraborgs sjukhus 167 229 

Södra Älvsborgs Sjukhus 75 67 

Västra Götalandsregionen 769 796 

 

Kösituation – fördjupad utredning okt 2019 samt 2020 

Fördjupad utredning 2 019 2 020 

Angereds Närsjukhus 152 218 

Kungälvs sjukhus 11 15 

NU-sjukvården 370 290 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 480 110 

Skaraborgs sjukhus 601 550 

Södra Älvsborgs Sjukhus 234 176 

Västra Götalandsregionen 1848 1359 

 

Kösituation – Behandling okt 2019 samt 2020 

Behandling 2 019 2 020 

Kungälvs sjukhus 14 7 

NU-sjukvården 95 60 
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Sahlgrenska Universitetssjukhuset 321 196 

Skaraborgs sjukhus 196 220 

Södra Älvsborgs Sjukhus 57 63 

Västra Götalandsregionen 683 546 

 

 

Tillgänglighet 

Av de som väntar på ett första besök i oktober i Västra Götaland har ca 69% väntat mindre 

än 30 dagar. Motsvarande siffra för fördjupad utredning är 7% och för behandling 23%. 

Jämförelsevis har i oktober Stockholm 97% för första besök, 43% för fördjupad utredning 

samt 69% för behandling. Skåne har 79% för första besök, 0% för fördjupad utredning (har 

inga väntande) samt 45% för behandling.  

Värt att notera är att Stockholm har drygt 500 barn och unga som väntar på fördjupad 

utredning och Skåne ett medan Västra Götaland har drygt 1500 som väntar. BUP 

Stockholm har nästan dubbelt så många barn och unga och BUP Skåne har något färre barn 

och unga än VGR.  
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Aktuell kösituation 

• Kö första besök ca 250   

• Kö fördjupad utredning ca 1500 

• Finns avtal för upphandling för 1105 utredningar hos externa aktörer 

• Kö behandling ca 750 

• Kön växer inte, ligger still, vi har en ”svans” 

Produktion 

• 2019 genomfördes totalt 164 210 besök, en ökning från tidigare år 

• Antalet har överskridit det årets beställda totalvolym av besök. Det har inte funnits 

någon specificerad beställning till de tre vårdgarantiområdena, sker först från 2021. 

Inflöde 

• Inflödet av remisser har ökat med 14 % mellan 2015–2019 

• Antalet antagna remisser mellan 2015–2019 har ökat med 3 % 

• Antalet enskilda individer har mellan 2015–2019 ökat med 23,5 % 

Regional utvecklingsplan för barn och 
ungdomspsykiatrin 
Målet med den regionala utvecklingsplanen 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. Det verksamhetsvisa utvecklingsarbetet med den regionala utvecklingsplanen följs 

upp årligen och det är tydligt att tillgängligheten till BUP:s verksamhet brister både vad 

gäller första besök och därefter till fördjupad utredning och/eller behandling inom 30 

dagar. Ingen verksamhet klarar vårdgarantin fullt ut och det är fortsatt stora skillnader 

mellan verksamheterna vilket har lett till en ojämlik situation för länets invånare. I 

uppföljningen framkommer att personalomsättning och svårighet att rekrytera personal 

såsom läkare och psykologer är delvis en förklaring och dessa svårigheter är större i vissa 

geografiska områden vilket då påverkar vårdgarantin negativt. Verksamheterna uppger 

även att arbete pågår med ”öppna tidböcker” eller ”bokningsbara tider” men arbetet går 

långsamt samtidigt som det är en viktig del för att öka produktionen/tillgängligheten. Flera 

verksamheter har också uppgett i uppföljningarna att de administrativa rutinerna för att 

stödja arbetet med bokningsbara tider inte hänger med och de önskar stöd i detta arbete. 

Det pågår ett arbete inom flera verksamheter med att förbättra vårdflöden utifrån arbetet 

med implementering av RMR (regionala medicinska riktlinjer) för att effektivisera vården. 

För att bättre kunna följa tillgänglighetsutvecklingen pågår även ett arbete för att jämställa 

registreringsrutiner mellan verksamhetsområdena då det framkommit olikheter i 

registrering av besök. 
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Första linjens vård för barn och unga med 
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 region 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 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. 

Vårdcentralerna behöver därför förstärkning såväl resursmässigt som kompetensmässigt.  

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 pilotprojektet för tilläggsuppdrag på vårdcentraler med 

uppdrag att omhänderta barn och unga med psykisk ohälsa, ”Ungas psykiska hälsa”, ska 

implementeras inom ramen av Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen.  

Koncentration av vården 
Genom att samla vissa delar av en verksamhet kan man samla resurser för att utnyttja på 

bättre sätt. När man tidigare sett över möjligheterna för koncentration inom BUP har man 

utrett förutsättningarna för det man kallar sällanvård. Man har tittat på det ur ett 

verksamhetsperspektiv, alltså de moment som verksamheterna gör sällan. När man har gått 

vidare i utredningen har det visat sig att det som är sällanvård för verksamheterna inte 

nödvändigtvis har varit sällanvård för patienter. Det har varit patienter som har behövt 

omfattande vård över tid och det har inte varit möjligt med koncentration av det skälet.  

I detta uppdrag belyses istället den vård som verksamheterna gör ofta men för patienten rör 

det som om enstaka tillfällen, alltså sällanvård för patienten. 

Det är alltid att föredra om man kan hålla ihop vårdkedjan för patienten och att patienterna 

har så få kontakter som möjligt.   

Psykiatrin i siffror 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2008 sammanställt en kartläggning för 

specialistspsykiatrin i siffror, kartläggningen finns också nedbruten på de fem BUP-
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verksamheterna i VGR. Vid en genomgång av senast tillgängliga kartläggning för barn och 

ungdomspsykiatrin framkommer sammanfattningsvis att: 

VGR ligger i det nedra spannet av antal unika patienter per 10 000 invånare med ett snitt 

på drygt 5% och rikssnittet ligger på närmare 6%, nedbrutet på den fem BUP-

förvaltningarna i VGR framkommer dock att SiV (KS), NU och SÄS ligger mellan 5–6%, 

SU ligger något över 4% medan SkaS ligger på närmare 9%. 

VGR ligger lägst i landet i förhållande till antal besök per medarbetare med drygt ett besök 

om dagen, både Stockholm och Skåne ligger högre, Stockholm med över dubbelt så många 

besök per medarbetare.  

VGR ligger i linje med rikssnittet när det gäller personalkostnad per patient men över både 

Stockholm och Skåne. Det är dock stora regionala skillnader mellan förvaltningarna där 

SÄS nästan har dubbla personalkostnader jämfört med SU.  

VGR ligger i det lägre spannet när det gäller både antal nybesök och antal 

distanskontakter.    

Omvärldsbevakning 
Sveriges kommuner och regioner 

SKR har under 2019 genomfört en kartläggning för medicinska bedömningar med fokus på 

kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa. Rapporten belyser vikten av triagering för 

att kunna hjälpa så många barn som möjligt till rätt insatser. Ett kontaktcenter kan bidra till 

mer jämlik vård genom att man där triagerar barn och unga till rätt insatser förutsatt att så 

väl sjukvården som kommunen kan erbjuda de insatser som behövs.  

Flera regioner har startat upp kontaktcenter sk ”En väg in” i samband med 

utvecklingsarbeten för att öka tillgängligheten inom BUP. SKR framhåller särskilt ”en väg 

in” som framgångsrikt arbetssätt för att öka tillgängligheten till BUP och för att säkerställa 

att barn och unga får rätt omhändertagande i rätt tid för psykisk ohälsa.    

Region Stockholm 

Som del i att öka tillgängligheten till BUP samt att säkerställa ett likvärdigt 

omhändertagande har BUP Stockholm startat upp ett kontaktcenter ”en väg in” under våren 

2020. Det är en enhet som utgör en gemensam ingång till BUP i Stockholm  

En väg in är en gemensam remissingång dit patienter eller vårdnadshavare kan vända sig 

för en första kontakt och rådgivning. En väg in fungerar som en telefonrådgivning för 

patienter eller vårdnadshavare som ringer för en första kontakt. Även vårdgrannar, 

personal och myndighetspersoner kan höra av sig med frågor.  

Vårdpersonal som svarar gör en bedömning som ibland leder till ett bokat besök på en 

öppenvårdsmottagning inom BUP eller vidare till annan vårdkontakt – till exempel 

elevhälsan, BVC eller första linjens psykiatri, alltså vårdcentral eller barn och 

ungdomsmedicinsk mottagning. I de flesta fall handlar det om att få en möjlighet att prata 

med någon om sin situation som inte alltid behöver vara så allvarlig som man tror. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/05/Psykiatrin-i-siffror_BUP_2019_200525.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/05/Psykiatrin-i-siffror_BUP_2019_200525.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-751-0.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-751-0.pdf
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En väg in har i nuläget en maxkapacitet på mellan 75 och 80 samtal per dag. Varje 

eftermiddag har medarbetarna teamkonferens där de kan ta upp samtal som har varit svåra. 

Det är också ett tillfälle att diskutera frågor om orosanmälan och annan hantering av vissa 

ärenden. En väg in hanterar även samtliga remisser för BUP i Stockholm. I teamet finns 

också en medicinskt ansvarig läkare som gör barnpsykiatriska bedömningar och ger stöd 

till medarbetarna om vilken vårdnivå som passar bäst. 

Efter triagering bokas patienten in på ett första besök som följs av en standardiserad 

bedömningsfas, som landar i en sammanfattande barnpsykiatrisk bedömning. I den 

standardiserade bedömningsfasen ingår en ”Basutredning” som anger ett minimum av 

moment som ska ingå i underlaget till bedömningen innan beslut fattas om av icke akuta 

vårdinsatser. 

För att säkerställa en jämlik vård arbetar BUP Stockholm sedan några år tillbaka i en 

processtyrd organisation där införandet av standardiserade vårdprocesser i form av 

processkartor har varit en viktig del. Processkartorna bygger på riktlinjer för bedömning 

och behandling utifrån olika diagnostiska tillstånd. I dialog med verksamhetsutvecklare på 

BUP Stockholm betonas vikten av arbetet med processkartorna för att öka produktionen 

samt att ge en likvärdig vård som bygger på evidensbaserade metoder. Något annat som 

lyfts fram är vikten av goda administrativa rutiner som underlättar för behandlarna och 

också medför en ökad produktion. 

Region Skåne 

”En väg in” i Skåne har funnit sedan 2013 men finns sedan 2016 samlat på ett ställe. 

Skillnaden från Stockholm är att i Skåne finns även ”första linjen” verksamheterna för barn 

och unga med psykisk ohälsa inom BUP. En väg in i Skåne är en telefonrådgivning som 

ger råd och stöd samt triagerar till rätt vårdnivå inom första linjen och BUP. Utöver att 

bemöta alla medborgare ger man även råd, stöd och hänvisning till vårdcentraler, 

elevhälsan och socialtjänsten där det finns ett särskilt VIP-nummer som de kan ringa för att 

inte hamna i en kö. BUP Skåne arbetar också med tydliga processkartor för att säkerställa 

ett jämlikt omhändertagande. Inom BUP Skåne arbetar man också aktivt med att utveckla 

digitala arbetssätt och har utvecklat material för information, stödmaterial, underlag för 

bedömning samt behandling. De digitala arbetssätten är en viktig del i arbetet med att öka 

tillgänglighet och produktion. 

Slutsatser 
Framgångsfaktorer för BUP som lyfts i en omvärldsbevakning 

• Har en samlad förvaltning för psykiatri vilket medför en ökad kraft i att genomföra 

större gemensamma utvecklingsarbeten 

• Har ett samlat intag, olika former av ”en väg in”, säkerställer att de som söker får 

ett omhändertagande, hänvisa till ”rätt” vårdnivå, i sex regioner tillsammans med 

första linjen  

• I dialog med SKR lyfts särskilt ”en väg in” som en framgångsfaktor för en ökad 

tillgänglighet 
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• Har tagit fram standardiserade vårdflöden baserat på riktlinjer i form av 

processkartor 

• Har med stöd av tydliga och enkla administrativa rutiner ökat sin produktion genom 

att frigöra tid för behandlarna  

Avgränsningar 

Har gjort en avgränsning i uppdraget gällande en samlad förvaltning. Där det pågår två 

utredningar i VGR en utredning för en samlad psykiatriförvaltning och en för en samlad 

barnförvaltning.  

Slutsatser  

• Västra Götalandsregionen är inte ”ett BUP”. Verksamheter är organiserade under 

fem förvaltningar och det påverkar genomförandet av större gemensamma 

utvecklingsarbeten 

• Det totala antalet väntande inom barn- och ungdomspsykiatrin är betydligt fler i 

VGR än andra regioner. Västra Götalandsregionen har en eftersläpande kö (dvs en 

puckel) vilket innebär att vi möter inflödet av nya patienter i ett regionalt 

perspektiv, VGR-kön växer inte. Däremot finns det stora skillnader inom regionen 

avseende tillgänglighet vilket dessutom varierar över tid. 

• 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.   

Förslag på utvecklingsområden 
• Ta fram gemensamma processer (processkartor) för beskrivning av 

omhändertagandet av: första besök/initial utredning, basutredning, alla RMRer. I 

arbetet bör man särskilt beakta olika patientgrupper/svårighetsgrader/de som är 

aktuella på BUP under en längre tid. 

• Se över möjligheter att öka produktion med stöd av tydliga och enkla 

administrativa rutiner för att frigöra tid för behandlarna. VGR har brist på 

behandlare och därför bör de administrativt krävande arbetsmomenten minimeras. 

• Möjligheter att arbeta på distans på deltid. VGR har det svårt att rekrytera och 

behålla personal och detta blir svårare ju längre bort från Göteborg vi kommer. En 

del medarbetare pendlar och om det är möjligt bör dessa ges chansen att arbeta en 

viss del på distans om de önskar för att öka möjligheterna till att behålla personal.  

• Samla inflödet i en regional enhet, ett kontaktcenter, ”En väg in”. Den regionala 

enheten ska stå för rådgivning, triagering på telefon, hänvisa/ge stöd i att komma i 

kontakt med ”rätt” vårdgivare samt hanterar samtliga remisser till BUP i VGR, 

triagering på telefon, hänvisa/ge stöd i att komma i kontakt med ”rätt” vårdgivare. 



 
13   

Enheten bör kunna boka in första besök på alla BUP-förvaltningarna samt på våra 

första linjemottagningar. Denna enhet bör också ta alla SIP-möten digitalt där 

barnet/den unga inte är aktuell på BUP.  

I dagsläget godkänner fyra BUP-verksamheter 63–68% av inkomna remisser och 

en verksamhet 82%. Ett samlat intag bör utjämna dess oönskade skillnader och 

säkerställa ett omhändertagande av alla barn som söker för psykisk ohälsa.  

En regional enhet tar inte emot några fysiska besök vilket innebär inget resande för 

patienter men kan avlasta verksamheterna genom att på så vis möjligheter till ökad 

tid för patientmöten. Enheten kan skapa förutsättningar för gemensamma 

administrativa rutiner exempelvis genom att det förutsätter bokningsbara 

tillgängliga tider.  

• En regional enhet med ett gemensamt ansvar för att alla fördjupande utredningar 

ska erbjuds inom vårdgarantin. Enheten kan avlasta verksamheterna efter behov, 

alla gör så många utredningar som möjligt i egen verksamhet men det som 

verksamheterna inte klarar av inom vårdgarantin går till den gemensamma enheten. 

Den största delen av de fördjupade utredningarna ska även fortsättningsvis hanteras 

inom resp BUP-verksamhet med för att klara vårdgarantin kan ett gemensamt 

ansvar för utredningarna lösa de regionala skillnaderna.  

Fördjupade utredningar är beroende av tillgången på barn-och ungdomspsykiatriker 

och psykologer och är en del i vårdprocessen som är möjligt att ”bryta” ut och 

koncentrera för att öka tillgängligheten.   

Enheten bör se över vilka utredningar som bäst lämpar sig, se över vilka delar som 

kan genomföras digitalt och även möjligheterna till kortare uppföljningar ev på 

distans samt digital samverkan med skolan. 

• Denna enhet tar emot fysiska besök och stor hänsyn bör tas till patientens och dess 

närståendes möjligheter till att genomföra besök på annan ort och digitala lösningar 

bör användas då det är möjligt. 

• Samla utvecklingsarbete för digitala arbetssätt. Verksamheterna bör 

samverka kring det digitala utvecklingsarbetet för att öka den digitala 

utvecklingen. Det finns stora möjligheter att både öka produktion och 

tillgänglighet när man utökar de digitala arbetet inom informations- och 

stödmaterial, underlag för bedömning samt behandling. Detta arbete bör 

samordnas med enheten för ”En väg in” och enheten för det gemensamma 

ansvaret för fördjupade utredningar. Man har inom vuxenpsykiatrin i VGR 

genom ett utvecklingsarbete med stöd av statliga stimulansmedel psykiatri 

utvecklat ”digital distansmottagning” med en särskilt väl utvecklad digital 

utrustning som visuellt ger mycket goda möjligheter som kanske för dessa 

enheter skulle vara värdefullt.  
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Förslag på aktiviteter för att öka 
tillgängligheten på BUP 
Följande förslag föreslås i enlighet med denna rapport överlämnas till det nybildade 

Samordningsrådet för BUP som förslag på områden för gemensamma 

utvecklingsområden: 

• Ta fram gemensamma processer (processkartor) som tydliggör omhändertagandet 

av barn och unga med psykisk ohälsa  

• Se över möjligheter att öka produktion med stöd av tydliga och enkla 

administrativa rutiner för att frigöra tid för behandlarna.  

• Möjligheter att arbeta på distans till viss del.  

Följande förslag i enlighet med denna rapport föreslås hälso-och 

sjukvårdsnämnderna att lyfta för vidare hantering och förslag till beslut till 

regionstyrelsen:  

• Tillskapa en regional enhet för att samla inflödet, ett kontaktcenter, ”En väg in” 

• Tillskapa en regional enhet med ett gemensamt ansvar för att alla fördjupande 

utredningar ska erbjudas inom vårdgarantin  

• Samla utvecklingsarbete för digitala arbetssätt  

Förslagen i denna utredning syftar till att skapa: 

• Ökade förutsättningar för att erbjuda jämlik vård, ökade förutsättningar att möta 

inflödet regionalt samt minskade risker för att bygga nya köer 

• Ökade förutsättningar för produktionsstyrning och förbättrade förutsättningar för en 

ökad produktion  
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