
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutrapport Förbättring av barn och ungas psykiska hälsa 

Dnr: LS2019-0050 

   

 

Barn och ungas psykiska hälsa 
Region Uppsala 2020–2030 

Region Uppsala 
2019-08-13 



2 

 

Innehåll 

1 Uppdrag och utgångspunkter ......................................................................................................................... 9 

1.1 Ärendet .................................................................................................................................................. 9 

1.2 Utgångspunkter ..................................................................................................................................... 9 

1.2.1 Vad är psykisk hälsa och ohälsa? ................................................................................................ 10 

1.2.2 Flickor, pojkar och psykisk ohälsa ............................................................................................... 11 

1.2.3 God vård ..................................................................................................................................... 12 

1.2.4 Vård på primärvårdsnivå ............................................................................................................. 13 

1.2.5 Effektiv och nära vård ................................................................................................................. 15 

1.2.6 Psykisk hälsa som systemutmaning ............................................................................................ 15 

2 Nuläge – iakttagelser och analys .................................................................................................................. 18 

2.1 Engagerad personal med patientfokus ................................................................................................ 18 

2.2 Otydlig målstyrning.............................................................................................................................. 20 

2.3 Splittrad vårdorganisation och bristande vårdkedja ........................................................................... 22 

2.3.1 Splittrad primärvårdsnivå ........................................................................................................... 22 

2.3.2 Bristande samverkan .................................................................................................................. 24 

2.3.3 Kösituationen .............................................................................................................................. 25 

3 Förslag och rekommendationer ................................................................................................................... 26 

3.1 Psykisk ohälsa barn och unga i den förnyade vårdstrukturen ............................................................. 26 

3.1.1 Egenvård ..................................................................................................................................... 27 

3.1.2 Närmottagningar och hälsocentraler .......................................................................................... 28 

3.1.3 Vårdcentrum ............................................................................................................................... 29 

3.1.4 Specialiserad vård ....................................................................................................................... 30 

3.2 Utvecklad styrning och uppföljning ..................................................................................................... 31 

3.2.1 Begränsa antalet styrsignaler...................................................................................................... 31 

3.2.2 Genomlysning av administrativ börda ........................................................................................ 33 

3.2.3 Flödesanalys ................................................................................................................................ 33 

3.2.4 Köfri vård för barn och unga med psykisk ohälsa ....................................................................... 34 

3.3 Förstärkt vårdkedja och kontinuerlig utveckling ................................................................................. 35 

3.3.1 Stärkt delaktighet och inflytande för barn och unga i Uppsala .................................................. 35 

3.3.2 Utveckla Snorkel, Hälsoäventyret och Infoteket ........................................................................ 36 

3.3.3 Samarbete för att utveckla förebyggande och främjande arbete .............................................. 36 

3.3.4 Stegvis vård ................................................................................................................................. 37 

3.3.5 Etablera en arena för gemensam analys och kompetensutveckling kompetensförsörjning ...... 38 

 

  



3 

 

 

 

Utskottet för hälso- och sjukvård beslutade i februari 2019 att utreda och föreslå förbättringar när 

det gäller barns och ungas psykiska hälsa i Region Uppsala. Bakgrunden är ett flertal revisioner och 

utredningar av de verksamheter i regionen som möter barn och unga med psykisk ohälsa som 

identifierat vissa brister och behov av förändring.  

Analysen av de verksamheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa och förslag till åtgärder 

som redovisas i denna slutrapport har gjorts med utgångspunkt i Sveriges åtaganden i relation till 

internationella överenskommelser, särskilt de åtaganden som följer av FN:s Barnkonvention som bl.a. 

ålägger beslutsfattare att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en 

verksamhet. Vidare utgår analys och förslag från gällande lagstiftning på området, främst hälso- och 

sjukvårdslagen och patientlagen. Hälso- och sjukvårdslagen innehåller bestämmelser om hur hälso- 

och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas och gäller för samtliga vårdgivare samt 

landsting och kommuner som huvudmän. Av särskild vikt i sammanhanget är bestämmelsen om att 

hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på god vård uppfylls. Detta innebär att 

vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. 

Dessutom ska hälso- och sjukvården ska ges i rimlig tid och i enlighet med vårdens 

prioriteringsprinciper (avsnitt 1.2.3).  

De förslag som lämnas i denna rapport utgår från det beslut regionen fattat om en omställning av 

verksamheterna till effektiv och nära vård 2030 (avsnitt 1.2.5) där målet är att vård som behövs ofta 

ska komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgängligt och relationellt. Vid sidan av de 

skyldigheter som regionen har är analys och förslag utformade i ett systemperspektiv på psykisk 

(o)hälsa. Detta innebär att även verksamheter och aktörer utanför Region Uppsalas egna 

verksamheter belyses och i synnerhet samverkan med dessa. En utgångspunkt för de förslag som 

lämnas är att ett tvärsektoriellt arbetssätt med utgångspunkt i en systemanalys (avsnitt 1.2.6). Ett 

systemiskt arbete kräver samverkan med såväl vårdgrannar som civilsamhälle och är en förutsättning 

för att kunna uppnå horisontella mål såsom t.ex. jämställdhet, hållbarhet och integration.  

Förslagen tar sikte på tre områden - barn och unga med psykisk ohälsa i organisationen för effektiv 

och nära vård, utvecklad styrning och uppföljning, samt förstärkt vårdkedja och kontinuerlig 

utveckling. 

Barn och unga med psykisk ohälsa i Effektiv och nära vård 

I Region Uppsala finns ett flertal ingångar till vård för barn som upplever psykisk ohälsa som i olika 

utsträckning erbjuder vård på primärvårdsnivå – barnavårdscentraler, vårdcentraler, 

ungdomsmottagningar, samtalsmottagningar, BUP:s telefonlinje och BUP. Detta utbud kan öka 

möjligheterna att möta lokala och regionala behov men det är svårt att kartlägga och förstå roll- och 

ansvarsfördelningen mellan verksamheter med insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Mångfalden av delvis överlappande verksamheter gör det också svårt för barn, unga och föräldrar att 

hitta rätt samtidigt som det skapar risk för dubbelarbete och att barn och unga faller mellan stolarna. 

Det ökar också risken för en ojämlik vård i länet. Vårdutbudet i regionen behöver därför organiseras 

för att underlätta för barn och unga att komma i kontakt med, och få hjälp på rätt nivå, i enlighet 

med omställningen till Effektiv och nära vård.  

Sammanfattning 
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 Egenvård   

Redskap för egenvård erbjuds i dag i Region Uppsala genom webbplatsen och mobilappen Snorkel, 

Hälsoäventyret och Infoteket. Tillsammans med egenvårdstips på 1177.se och nationella plattformar 

finns ett förhållandevis bra utbud av råd och tips för självhjälp och egenvård. Det behöver dock 

säkerställas att plattformarna på kort och lång sikt håller hög kvalitet och möter barns och ungas 

förväntningar och behov på ett effektivt sätt. (Avsnitt 3.1.1 och 3.3.2) 

 Närmottagningar och hälsocentraler 

För barn och unga finns tydliga behov av primärpreventiva insatser som att förebygga psykisk ohälsa 

och sjukdom genom satsningar på hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande åtgärder.  

Närmottagningar eller hälsocentraler kan fungera som arenor för att erbjuda exempelvis stresskola, 

sömnskola och andra liknande manualbaserade program som är kunskapsbaserade för grupper. Det 

bör också finnas möjlighet att erbjuda gruppbaserat föräldrastöd till riskgrupper eller till exempelvis 

föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på hälsocentraler och/eller 

närmottagningar vid behov. (Avsnitt 3.1.2) 

Vårdcentrum  

För barn och unga är det viktigt att stöd och behandling utgår från en helhetssyn på barnet och barnets 

situation med en insikt om att psykisk hälsa, kroppslig hälsa och hem- och skolsituation (omgivningsfaktorer) 

påverkar varandra och bildar en helhet. Genom att samla de kompetenser och funktioner som behövs för att 

kunna erbjuda kunskapsbaserad vård och omsorg blir det lättare att hitta rätt eftersom det finns en tydlig 

samlad plats där hjälp kan erbjudas. Vårdcentrum kan med fördel utgöra den samlade plats där all hälso- och 

sjukvård på primärvårdsnivå för barn och unga med psykisk ohälsa finns, inklusive utredning, diagnostik och 

behandling. Inriktningen att samlokalisera verksamheten på vårdcentrum med relevanta delar av 

socialtjänstens verksamhet skulle skapa förutsättningar för en bättre samverkan. Detta skulle innebära en 

säkrare vård och ett bättre omhändertagande. Redan i dag finns en rudimentär infrastruktur för barn och 

unga med exempelvis familjecentraler, ungdomsmottagningar och samtalsmottagningar som är 

decentraliserad till länets kommuner. Detta talar för att insatser för barn och unga skulle kunna inleda ett 

arbete med att skapa vårdcentrum i länets kommuner, i första hand genom att konsolidera befintliga 

strukturer och fördela befintliga kompetenser i rätt omfattning. En sådan omställning skulle kunna startas 

redan 2020. Utgångspunkten är att rätt funktioner och kompetenser ska finnas på vårdcentrum i relation till 

befolkningens behov. (Avsnitt 3.1.3) 

 Specialiserad vård  

Hälsa och habilitering är en specialistresurs som är värdefull och som innefattar konsultation, viss 

specialistkunskap och kompetenser som inte finns i övriga organisationen, i synnerhet när det gäller barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag. Även barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en 

högspecialiserad vårdgren. När det gäller barn och unga med svårare sjukdomstillstånd, komplexa tillstånd 

eller livshotande tillstånd krävs en högre grad av specialisering som även framgent behöver vara 

centraliserad. Dessa tillstånd kräver särskild kompetens och ibland slutenvård vilket är argument för att 

koncentrera denna vård till en plats i länet – en mycket kvalificerad vård blir ineffektivt i värsta fall 

patientosäkert att erbjuda lokalt. Även BUP kommer på kort och lång sikt behöva ha ett konsultativt 

uppdrag i relation till vårdcentrum. (Avsnitt 3.1.4) 
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Utvecklad styrning och uppföljning 

Att styra mot mål och resultat dvs. att utifrån uppsatta mål strategiskt och systematiskt följa upp 

politikens genomslag är en grundläggande aspekt av målstyrning. Det är först när organisationen har 

kunskap om resultat som det är möjligt att svara på huruvida målen uppnås. Detta ger också 

fördjupade möjligheter till analys och jämförelser med andra regioner. En iakttagelse är att det finns 

en stor mängd mål på olika nivåer i Region Uppsala, varav flera tar sikte på insatser till barn och unga 

med psykisk ohälsa. Det finns uppenbara utmaningar med att utforma mål i en stor och komplex 

organisation. Målen blir gärna många och även om de utgår från gemensamma övergripande mål blir 

det ofta så många nivåer att det är svårt att följa hur verksamhetens mål hör ihop med de 

övergripande målen och hur de olika verksamheternas mål förhåller sig till, och påverkar, varandra. 

Det finns därför anledning att utveckla styrning och uppföljning i Region Uppsala, vilket också är en 

av strategierna inom ramen för effektiv och nära vård.  

Begränsa antalet styrsignaler  

Målstyrningens grundläggande idé på övergripande nivå är begränsning. Det finns anledning att 

begränsa antalet mål som gäller insatser till barn och unga med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom 

till två eller tre politiskt bestämda mål, i syfte att göra målen överblickbara och möjliggöra en effektiv 

styrning. Även processen med att efterfråga och mäta resultat som är ändamålsenliga, bör utvecklas 

såväl på central nivå som i verksamheten. För detta krävs indikatorer som är specifika, mätbara, 

accepterade, realistiska och tidsbestämda (SMART). Resultatindikatorer ska mäta viktiga kvalitativa 

egenskaper av regionens tjänster utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv, det vill säga värden 

som har betydelse för de som tar del av tjänsterna. (Avsnitt 3.2.1) 

Genomlysning av administrativ börda  

I syfte att effektivisera vården och säkerställa att de resurser som finns inom de verksamheter som 

möter barn och unga med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom så långt som möjligt kommer 

befolkningen till del rekommenderas en genomlysning av den administrativa bördan i 

verksamheterna. Det finns skäl att skapa en klar bild över den administrativa bördan, med 

målsättningen att rensa så mycket som möjligt med hänsyn till lagstadgade krav på återrapportering 

och patientsäkerhet. All administration behöver granskas, och arbetsuppgifter som inte är 

lagstadgade eller skapar mervärde för verksamheten och patienterna ses över och på sikt fasas ut. 

(Avsnitt 3.2.2) 

 

Flödesanalys 

För att veta hur resurser ska fördelas och vilka funktioner som behöver finnas i organisationen, var 

och när, för att möta behoven hos barn och unga med psykisk ohälsa behöver befolkningens behov 

synliggöras. Detta kräver en analys av nuvarande flöden men också förväntad sjukdomsbörda i olika 

delar av länet. Befolkningens behov behöver analyseras på kommunnivå för att få en bild av hur 

organisationens samlade resurser bäst används och fördelas geografiskt för att möta dem. 

Utgångspunkten för planering av verksamheten bör vara Socialstyrelsens riktlinjer och 

rekommendationer för de vanligaste sjukdomstillstånden, som ska utgöra sjukvårdens underlag för 

ledning och styrning. (Avsnitt 3.2.3) 
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 Styrning för köfri vård 

Att motverka köer och väntetider är alltid viktigt, men det är på många sätt särskilt viktigt när det 

gäller barn och unga med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa får ofta effekter på barnets hela livssituation 

som skolgång, kamratrelationer och aktiviteter vilket gör gruppen extra sårbar. Ett systematiskt 

arbete för att korta väntetiderna och leva upp till den nationella vårdgarantin måste därför initieras 

skyndsamt. Kösituationen får allvarliga konsekvenser både för de barn och unga som väntar på 

nödvändiga insatser och för personal i verksamheten. För att få en köfri vård för barn och unga med 

psykisk ohälsa krävs att ett målinriktat arbete påbörjas under hösten 2019. Detta kan kräva tillfällig 

resursförstärkning för att undvika undanträngningseffekter för de barn som nu är i behandling men 

också förändrade arbetssätt på kort och lång sikt. Målet ska vara att barn och unga med psykisk 

ohälsa kan få hjälp utan att stå i kö sommaren 2020. (Avsnitt 3.2.4) 

Förstärkt vårdkedja och kontinuerlig utveckling 

Barn och unga är en särskilt viktig målgrupp i det förebyggande och främjande arbetet eftersom 

psykisk ohälsa inte sällan drabbar individen tidigt i livet - hälften av all psykisk ohälsa debuterar före 

15 års ålder och tre fjärdedelar före 20 års ålder. Förebyggande och främjande insatser för barn och 

unga är ett uttalat uppdrag för elevhälsan, men även hälso- och sjukvården har ett uttalat 

hälsofrämjande uppdrag inom ramen för primärvårdens verksamhet. Ett framgångsrikt förebyggande 

och främjande arbete innebär också att en avlastning för den specialiserade vården, i synnerhet om 

det finns ändamålsenliga insatser att erbjuda i alla delar av vårdkedjan enligt den så kallade BEON-

principen, bästa effektiva omhändertagandenivå. 

Stärkt delaktighet och inflytande för barn och unga  

Enligt barnkonventionens artikel 12 ska staten tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till ålder och mognad. Det finns ett värde i att många olika barn och unga, 

med olika erfarenheter får höras för att säkerställa att det alltid finns ett aktuellt barn- och 

ungdomsperspektiv i det offentligas verksamhet. Det finns potential att öka kvaliteten i 

verksamheten om användarna själva är med och utformar den och ges tillfälle att komma med 

förslag och synpunkter löpande. Region Uppsala rekommenderas under hösten 2019 ta initiativ för 

att på kort och lång sikt stärka barns och ungas delaktighet och inflytande på regionens arbete med 

psykisk (o)hälsa. Ett sådant initiativ måste med nödvändighet utformas tillsammans med barn och 

unga. Det finns i detta sammanhang stora fördelar i att stärka samverkan med civilsamhället och att 

samarbeta med kommunala verksamheter som socialtjänst och skola. (Avsnitt 3.3.1) 

 

Utveckla Snorkel, Hälsoäventyret och Infoteket 

Inom regionen har flera positiva initiativ tagits genom åren som har potential att förstärkas, utvecklas 

och spridas. Snorkel är en digital plattform som tar sikte på förebyggande verksamhet när det gäller 

barn och unga med oro och nedstämdhet men teamet bakom Snorkel kan också handleda elevhälsa 

och socialtjänst, erbjuda öppna föreläsningar och föräldrakurser. Hälsoäventyret är en 

hälsopedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga i grundskolan och är en pedagogisk 

resurs för skolpersonal och andra vuxna som arbetar med barn och ungdomar. De kan även erbjuda 

stöd till föräldrar genom särskilda föräldrautbildningar. Infoteket vänder sig till barn med 
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funktionsnedsättning och vuxna som möter dessa barn och unga och inom ramen för verksamheten 

finns ett visningstorg för kommunikativt och kognitivt stöd. Sammantaget utgör dessa verksamheter 

en mycket bra bas för att erbjuda regionens medborgare kunskap om hälsa, ohälsa och 

funktionsnedsättningar. Regionen behöver se över verksamheterna samlat för att maximera 

genomslaget och optimera och synkronisera utbudet. (Avsnitt 3.3.2) 

Samarbete för bättre förebyggande och främjande arbete 

Region Uppsala bör inleda ett strukturerat arbete tillsammans med skolor och elevhälsoverksamheten 

i regionen för att enas om och implementera bästa tillgängliga kunskap när det gäller metoder som 

syftar till att främja hälsa och motverka ohälsa. Vidare finns utrymme för att belysa och tydliggöra var 

skolan och vården behöver samarbeta för att skapa ett mer ändamålsenligt sökmönster för barn och 

unga med psykisk ohälsa som medger att vården är kunskapsbaserad och tillgänglig på rätt för de barn 

och unga som behöver den. Såväl skolan som socialtjänsten och primärvården har ett uppdrag på 

området. Skolan är också en arena där barn med olika typer av svårigheter uppmärksammas och ett 

välfungerande samarbete skulle skapa bättre möjligheter att erbjuda en personcentrerad vård och 

omsorg i ett tidigt skede av en ohälsoutveckling. (Avsnitt 3.3.3) 

Stegvis vård 

BUP tar i dag emot patienter som borde ha omhändertagits på primärvårdsnivå. Under hösten bör 

Region Uppsala inleda ett arbete för att ta ställning till om det saknas insatser för att tidigt möta 

psykisk ohälsa till en lägre kostnad med samma eller bättre kvalitet genom att inventera det samlade 

vårdutbudet och vid behov utforma en modell för stegvis vård för de vanligaste tillstånden bland 

barn och unga. Ur ett medborgarperspektiv är detta angeläget för att kunna öka andelen patienter 

som får evidensbaserad psykologisk behandling i ett tidigt skede av en sjukdomsprocess, såväl 

individuellt som grupp där det är att föredra ur effektivitetsperspektiv. Det finns också skäl att 

förstärka samarbetet med civilsamhället. Det kan dels handla om gemensamma projekt med 

föreningar som vänder sig till unga med psykisk ohälsa, eller risk för psykisk ohälsa och dels om att 

öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa hos ett bredare lager i befolkningen som föreningslivet 

och idrottsrörelsen. (Avsnitt 3.3.4) 

 

Arena för gemensam analys och kompetensutveckling 

kompetensförsörjning 

Bästa tillgängliga kunskap ska styra vilka insatser som ges. Kunskapsstyrning kan ses som ett system 

som syftar till att i ökad utsträckning åstadkomma en evidensbaserad praktik så att kvalitetssäkrad 

kunskap sprids och används inom olika verksamheter samtidigt som icke evidensbaserade eller 

skadliga metoder fasas ut. För att kunna erbjuda kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård krävs dels 

tillgång till bästa möjliga kunskap, dels förutsättningar för ett kollegialt utbyte av kunskap. Region 

Uppsala bör därför samla alla verksamheter i länet som möter målgruppen löpande i syfte att skapa 

en helhetsbild av problem och utmaningar men också av tillgång till kompetent personal och 

relevanta funktioner. Inom ramen för ett sådant arbete finns också möjlighet att utforma ett 

ändamålsenligt kompetensutvecklingsprogram med hänsyn tagen till hela verksamheten och en plan 

för kompetensförsörjning som avser hela länets verksamhet på området. På sikt bör Region Uppsala 

också inleda ett strukturerat samarbete med Uppsala Universitet för att säkerställa en ändamålsenlig 

kompetensförsörjning. (Avsnitt 3.3.5) 
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Förslag på kortsiktig plan för genomförande 

    

2019

• Förstärkt arbete för att avveckla köer för barn och unga med mål ingen kö 2020. (Avsnitt 3.2.4)

• Påbörja riktat arbete för förstärkt samarbete med länets kommuner avseende förebyggande/främjande insatser.
(Avsnitt  3.3.1 och 3.3.3) 

• Flödes- och behovsanalys, produktionsplan. (Avsnitt 3.2.3)

• Initiera projekt peer support och delaktighet barn och unga i Uppsala. (Avsnitt 3.3.1 och 3.3.4) 

2020

• Upprätta ändamålsenlig mål- och uppföljningsstruktur. (Avsnitt 3.2.1) 

• Uppbyggnad vårdcentrum för barn och unga psykisk oälsa i alla kommuner. (Avsnitt 3.1.3)

• Översyn och förslag för stegvis vård för att motsvara behov. (Avsnitt 3.3.4)

• Översyn förebyggande/främjande insatser. (Avsnitt 3.3.2)

• Översyn remisshantering och slutenvården inom BUP. (Avsnitt 3.1.4)

• Etablera arena för samverkan i regionen. (Avsnitt 3.3.5)

2021

• Utveckla och revidera mål- och uppföljningsstruktur med fokus på resultat. (Avsnitt 3.2.1) 

• Upprätta gemensam akademi inom regionen i samverkan med Uppsala Universitet. (Avsnitt 3.3.5)

• Följ och korrigera verksamheten vid vårdcentrum

• Översyn och uppföljning peer support och delaktighet för unga

2022
• Utvärdera och revidera inriktningen för 2023-2027
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1 Uppdrag och utgångspunkter 

1.1 Ärendet 

Utskottet för hälso- och sjukvård beslutade den 6 februari 2019 att: 

1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda och komma med förslag som förbättrar 

vården på primärvårdsnivån rörande barn och ungas psykiska hälsa. Med detta ingångsvärde ska 

också en översyn av hela vårdkedjan göras i syfte att öka tillgängligheten till vård. Vidare ska de 

brister och förslag som påtalats i den revisionsgranskning som genomförts 2018 rörande 

tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin beaktas och omhändertas. Utredningen ska ske 

inom ramen för effektiv och nära vård 2030. 

2. En lägesrapport ska lämnas vid utskottets sammanträde i maj 2019.  

3. En slutrapport ska lämnas vid utskottets sammanträde i augusti 2019. Slutrapporten ska innehålla 

förslag om genomförande som kan påbörjas i början av 2020. Förslag om genomförande ska tas med 

i beredningen av Regionplan och budget för 2020 inför beslut i regionfullmäktige i juni 2019 och 

eventuellt tilläggsbeslut i november 2019. 

Enligt regionplan och budget 2019–2021 har Regionkontoret i uppdrag att säkerställa vårdkedjorna 

mellan Region Uppsalas verksamheter gällande patienter med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. 

Ett väl fungerande samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för en 

välfungerande vårdkedja för barn och unga. Regionkontoret ska därför, i samarbete med berörda 

förvaltningar och med länets kommuner, förstärka tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa. 

Det finns en aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänstemannanivå kallad HSVO (hälsa, stöd, 

vård och omsorg). Frågor som rör samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner gällande 

områdena hälsa, stöd, vård, och omsorg hanteras där.1 Föreliggande rapport är en slutrapportering 

av uppdraget som syftar till att redovisa iakttagelser och analys samt att lämna förslag till åtgärder.  

1.2 Utgångspunkter  

Vid sidan av de utgångspunkter som anges i uppdraget har följande utgångspunkter varit ledande för 

uppdraget: 

- Barnets bästa 

- Barn, unga och deras föräldrar behöver få komma till tals, på såväl kort som lång sikt, för att 

uppnå kvalitet 

- Integrera och tillgängliggöra samhällets samtliga insatser till barn och unga 

- Medborgarfokus 

- Allt arbete bör ske i syfte att nå bestämda mål, dessa behöver följas löpande och arbetet kan 

komma att behöva korrigeras löpande för att nå målen 

- Strategin bör vara kompatibel med övriga strategier i Regionen, exempelvis arbetet med 

strategin för närvårdssamverkan, effektiv och nära vård, folkhälsoarbetet, suicidpreventiva 

strategier liksom det regionala utvecklingsarbetet och arbetet med Agenda 2030. 

                                                           
1 LS2019-0050, Förbättring av barn och ungas psykiska hälsa, Region Uppsala 2019 
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I arbetet har relevanta aktörer hörts under arbetets gång. Information, erfarenheter och synpunkter 

har inhämtats från bland andra: 

- Förtroendevalda i regionen och kommunen 

- Tjänstepersoner inom Region Uppsala 

- Barnombudet i Uppsala län 

- Representanter för civilsamhället, bl.a. Pillerpodden och Attention Uppsala 

- Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

- Barn- och ungdomspsykologerna (Samtalsmottagningarna) 

- Mödra-/barnhälsovården 

- Barnspecialistmottagningen 

- Hälsa och habilitering 

- Ungdomsmottagningen Uppsala 

- Tjänstepersoner inom effektiv och nära vård-arbetet 

- Representant för skolledarna  

- Tjänstemän inom elevhälsan och kommunens socialtjänst 

- Facklig referensgrupp 

Vidare har information, erfarenheter och synpunkter inhämtats från olika typer av samverkansforum 

såsom HSVO, primärvårdsforum och Nära vård och hälsa-workshops i olika delar av länet. 

1.2.1 Vad är psykisk hälsa och ohälsa?  

Alla barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa, enligt artikel 24 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

(Barnkonventionen). Hälsa innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och WHO definierar 

psykisk hälsa som ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna 

möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hon 

eller han lever i. Begreppet psykisk hälsa innefattar alltså flera dimensioner av välmående och 

inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang 

som denne befinner sig i.2 

 

Socialstyrelsen beskriver termen psykisk ohälsa som ett begrepp som innefattar allt från psykiska 

besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv till psykisk sjukdom. Det är ett brett 

spektrum av tillstånd av olika karaktär och definieras antingen av en individs upplevelse eller som ett 

kliniskt definierbart sjukdomstillstånd. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar 

tecken på psykiska symtom som sömnsvårigheter, oro och ångest eller nedstämdhet. De psykiska 

besvären kan på olika sätt påverka funktionsförmågan. Det betyder inte alltid att personen har en 

psykisk sjukdom – symtomen behöver inte vara så omfattande att det är fråga om en sjukdom utan 

kan vara normala reaktioner på en livssituation. Psykisk sjukdom är tillstånd där flera olika symtom 

förekommer samtidigt på ett sätt som gör att det är meningsfullt att sätta en diagnos. Psykisk 

störning eller psykisk sjukdom avgränsas idag utifrån operationella definitioner i internationella 

klassifikationer. Psykisk sjukdom kan också leda till en psykisk funktionsnedsättning.3 

                                                           
2 Bremberg & Dalman (2015) 
3 Socialstyrelsen 2013, Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni 

Indikatorer och underlag för bedömningar 
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1.2.2 Flickor, pojkar och psykisk ohälsa 

Barns hälsa och sociala förhållanden är generellt sett goda i Sverige, men det finns skillnader mellan 

och inom olika grupper som bl.a. korrelerar med familjens ekonomiska status och utbildningsnivå. Att 

tidigt i livet få adekvat stöd, utveckla goda relationer till föräldrar, anhöriga och kamrater samt att få 

växa upp i en stimulerande miljö innebär bättre förutsättningar för barnet att utveckla goda 

livsvillkor senare i livet. Omvänt innebär avsaknad av stöd, svaga sociala, ekonomiska och 

pedagogiska resurser hos föräldrarna och en resurssvag miljö sämre förutsättningar för barnet.4 

Det finns vissa skillnader i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar. Könsskillnader syns både i 

självrapporterade mått och i hälso- och sjukvårdsdata, vilket talar för att det finns reella skillnader. 

Könsskillnader i självskattad ohälsa ökar med åldern och är störst bland äldre barn, där flickor 

rapporterar klart sämre hälsa. Förskrivning av antidepressiva läkemedel bland barn och andelen 

flickor i åldern 10–14 år som fått antidepressiva läkemedel förskrivet under 2018 ökade med nästan 

60 procent sedan 2014 och för pojkar i samma ålder var ökningen drygt 40 procent. Bland tonåringar 

är skillnaden mellan pojkar och flickor särskilt stor, under 2018 var det mer än dubbelt så vanligt att 

flickor i åldern 15–19 år hämtade ut antidepressiva läkemedel minst en gång jämfört med pojkar i 

samma åldersgrupp.5 Emellertid begår pojkar i högre grad självmord, trots att flickor oftare både 

rapporterar och behandlas för psykisk ohälsa, den s.k. könsparadoxen.6 Den globala könskvoten för 

självmord är 3,5:1 vilket innebär att det sker mellan tre till fyra manliga självmord för varje kvinnligt. I 

Sverige är kvoten 2,4:1.  

En annan diagnos med en tydlig könsskillnad är ADHD. I slutet på 1990-talet diagnostiserades mellan 

sju och nio gånger fler pojkar med ADHD än flickor, men därefter har skillnaden minskat så att 

antalet pojkar som utreds är två till fyra gånger högre än antalet flickor. I barndomen dominerar 

pojkar bland de barn som får diagnosen men bland ungdomar och vuxna får fler kvinnor diagnosen 

Anledningen till utjämningen är sannolikt en ökad kunskap om symtombilden hos flickor med ADHD 

tillsammans med en ökande kunskapen om ADHD.7. Pojkar har inte sällan ett mer utagerande 

beteende som gör att de uppmärksammas mer, framför allt i skolan, medan flickors problembild tar 

sig andra uttryck och är svårare att känna igen vilket innebär att de får diagnosen senare. Ibland är 

flickorna också skickliga på att dölja sina svårigheter och i flickors fall är det ofta föräldrarna som 

uppmärksammar problemen, snarare än skolan.8  

Psykisk ohälsa påverkas av såväl biologiska och sociala faktorer liksom den fysiska miljö som individen 

lever i. Sociala bestämningsfaktorer för psykisk ohälsa är inte statiska, utan förändras över tid och 

beroende av plats, miljö och kultur. Skillnader mellan pojkars och flickors psykiska ohälsa är en 

återkommande fråga i översikter och studier som har gjorts, men analyser av orsaker till 

könsskillnaderna saknas i stor utsträckning och det är svårt att slå fast vad dessa beror på. Flera 

förklaringsmodeller har föreslagits, som socioekonomisk ojämställdhet och olika sociala normer. En 

teori är att mäns depressioner osynliggörs och underdiagnostiseras som en följd av att depression 

kan ses som en ”feminiserad sjukdom” och att män av det skälet tonar ned eller döljer depressiva 

symtom. Av detta följer att mäns psykiska ohälsa i större utsträckning tar sig uttryck som 

                                                           
4 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55, 

Kommissionen för jämlik hälsa 
5 Statistik om läkemedel 2018, Socialstyrelsen 2019 
6 Tidningen MIND https://mind.se/aktuellt/konsrelaterade-riskfaktorer-vid-sjalvmord/  
7 ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget, SBU 2005 
8 Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Folkhälsomyndigheten, 2015 
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aggressivitet, utåtagerande beteende och missbruk. Problem i skolan förefaller bidra till psykiska 

problem bland yngre pojkar, såsom lässvårigheter, låg självuppfattning och förväntningar om 

misslyckanden vilket avspeglas i den högre andel pojkar som diagnostiseras med beteendeproblem. 

Förhållandet mellan skolrelaterade krav och psykisk ohälsa tycks emellertid vara starkare hos flickor 

som trots bättre skolresultat tenderar att ha en sämre självkänsla än pojkar.9 

1.2.3 God vård 

Enligt 5 kap. 1§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, ska hälso- och sjukvården 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Utgångspunkten för all vård och behandling är 

de krav som följer av HSL bl.a. vad avser god kvalitet och att patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet i vården ska tillgodoses. Socialstyrelsen har utvecklat nationella indikatorer för begreppet 

god vård. En god vård utmärks av att insatserna ska vara kunskapsbaserade och ändamålsenliga, 

säkra, patientfokuserade, effektiva och jämlika. Dessutom ska hälso- och sjukvården ges i rimlig tid.  

En kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård innebär att hälso- och sjukvården ska baseras på bästa 

tillgängliga kunskap, såväl vetenskap som beprövad erfarenhet och utformas för att bemöta 

patientens individuella behov. Vårdens alla delar ska kännetecknas av kontinuerliga förbättringar och 

patienterna ska involveras i arbetet med kunskapsbildning och kunskapsspridning. Vidare ska nyttan 

med vården vara större för patienten än eventuella olägenheter, t.ex. förekomsten av risker eller 

skador.  

Den hälso- och sjukvård som bedrivs ska också vara säker. Med säker vård menas att vården ska 

bedrivas på så sätt att den utförs med målet att minimera risken för eventuella vårdskador, dvs. 

lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och 

sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd.  

Forskning visar att en patientcentrerad vård leder till bättre vårdutfall och minskade 

samhällskostnader. En patientcentrerad hälso- och sjukvård innebär att vården ska vara lätt 

tillgänglig, samordnad och att den bygger på respekt för människors lika värde och den enskilda 

människans värdighet, självbestämmande och integritet. Patienten ska bemötas utifrån dennes 

sociala sammanhang och vården ska planeras och genomföras i samråd med patienten. Insatserna i 

vården ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt och kommunikationen mellan patienten, dennes 

anhöriga och vårdgivaren ska vara en integrerad del av all vård och behandling.  

Den vård som ges ska också vara effektiv. Värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller 

interaktionen mellan patienten och vården, vilket innebär att vårdens effektivitet avgörs i mötet. Ur 

ett medborgarperspektiv är det angeläget att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att 

uppnå uppsatta mål, dvs att verksamheten har en hög måluppfyllelse i förhållande till insatta 

resurser. 

Med jämlik vård menas att vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla, oberoende 

av bl.a. bostadsort, kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, socioekonomi, sexuell läggning eller 

könsöverskridande identitet eller uttryck. Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en sjukvård 

som strävar efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera 

de som har störst behov och vara hälsoinriktad och hälsofrämjande.  

Vården ska också ges i rimlig tid. Med hälso- och sjukvård i rimlig tid menas att vården ska erbjudas 

utan att eventuella väntetider påverkar patienten negativt i fysisk, psykisk eller social mening. Beslut 

                                                           
9 När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, MUCF 2015 
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om tidsramen för de vårdinsatser som patienten har behov av ska fattas i dialog med denne och 

utformas i enlighet med riksdagens prioriteringsprinciper.10  

Riksdagen beslutade i slutet av 1990-talet om allmänna riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och 

sjukvården, prioriteringsprinciper, vars plattform utgörs av tre etiska ställningstaganden. Principerna 

är rangordnade vilket innebär att människovärdesprincipen går före behovs- och 

solidaritetsprincipen som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen.  

1. Människovärdesprincipen, enligt vilken alla människor har lika värde och samma rätt 

oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.  

2. Behovs- och solidaritetsprincipen, enligt vilken resurserna bör satsas på områden 

(verksamheter såväl som individer) där behoven är störst. 

3. Kostnadseffektivitetsprincipen11, enligt vilken en rimlig relation mellan kostnader och effekt, 

mätt i hälsa och livskvalitet bör eftersträvas vid valet mellan olika verksamheter eller 

åtgärder.12  

I anslutning till beslutet tillkom två tillägg i hälso- och sjukvårdslagen. Dels kompletterades 2 § med ett 

andra stycke som återspeglar två av de tre principerna i den etiska plattformen, 

människovärdesprincipen och behovssolidaritetsprincipen. Dels tillkom ett stycke i 2 a § hälso- och 

sjukvårdslagen: ”Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart 

obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.” Skälet till tillägget var att 

tydliggöra vikten av en första bedömning av patientens tillstånd - utan en bra första medicinsk 

bedömning är det svårt att tillämpa de etiska principerna vid en prioriteringssituation. Av hälso- och 

sjukvårdsförordningen (2017:80) framgår också att landstingen ska försäkra en kontakt med 

primärvården samma dag som den enskilde söker kontakt med primärvården och att den enskilde får 

besöka läkare inom primärvården inom tre dagar från det att den enskilde har sökt kontakt med 

primärvården.13  

1.2.4 Vård på primärvårdsnivå 

Vård på primärvårdsnivå benämns ibland första linjens vård, i synnerhet har detta begrepp använts i 

relation till just barn och unga med psykisk ohälsa. Vad som avses med och ingår i första linjens vård 

är inte tydligt definierat, och i olika sjukvårdssystem utförs den av olika aktörer och vårdtyper. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar att primärvården, och i viss mån 

akutmottagningarna, har en central roll men att det därutöver finns betydande variationer som har att 

göra med remisskrav och andra restriktioner för att kunna söka vård direkt. Det finns också skillnader 

mellan olika regioner och olika specialiteter.14  

I Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) anges i kap 2 § att  

Med primärvård avses i denna lag hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan 

avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av 

                                                           
10 Socialstyrelsen Nationella indikatorer för God vård − Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer − 

Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 2009-11-5 
11 I 28 §, HSL anges att all hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet. Det 

nationella kravet på huvudmännen har tillkommit för att särskilt understryka vikten av att tillgängliga medel 

används så effektivt som möjligt. 
12 Prop. 1996/97:60 
13 Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 6 kap. 1 §. 
14 Första linjens vård Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper, PM 2017:3, Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys, 2017 
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sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som 

inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård konstaterar dock att uttrycket 

grundläggande i denna reglering ger intryck av primärvårdsnivån ska erbjuda enkla och okomplicerade 

insatser, varför utredaren istället förordar att uttrycket grundläggande stryks i definitionen utan att 

ersättas med något annat uttryck. En sådan tolkning stöds även av tidigare förarbeten.15  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) definierar primärvård för barn och unga med psykisk ohälsa 

som den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn och ungdomar 

som mår psykiskt dåligt eller deras familjer – oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, 

sociala eller pedagogiska orsaker. I denna rapport används begreppet vård på primärvårdsnivå i 

enlighet med denna definition. Primärvårdsnivån ska utmärkas av att den är:  

 Tillgänglig – där det är enkelt att få hjälp 

 Heltäckande – som inte missar någon 

 Högkvalitativ – som ger rätt insats i rätt tid16 

Det finns i dag ingen tydlig reglering av vad som ska göras i olika verksamheter eller av olika huvudmän 

när det gäller primärvårdsnivån. I HSL definieras vård som antingen sluten vård eller öppen vård. Med 

sluten vård avses hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en vårdinrättning 

medan öppenvård definieras som annan hälso- och sjukvård. Primärvård definieras som hälso- och 

sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper och är tänkt att svara mot behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, 

omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser eller annan särskild kompetens.17  

Olika regioner har olika lösningar för att tillgodose behovet av vård på primärvårdsnivå till barn och unga 

med psykisk ohälsa. Generellt har primärvården ett uppdrag att diagnosticera och behandla psykisk ohälsa 

av lätt eller måttlig karaktär men detta har visat sig svårt, särskilt när det gäller barn och unga. Många 

regioner har därför fattat beslut om att låta barnhälsovården eller specialistpsykiatrin utföra den vård som 

ska ges på primärvårdsnivå. I praktiken ges insatserna inte sällan av flera verksamheter, även om någon del 

av organisationen har ett mer uttalat uppdrag (se vidare avsnitt 2.3). Det finns också kommunala 

verksamheter som har uppgifter när det gäller barns och ungas psykiska hälsa företrädesvis när det gäller 

hälsofrämjande och förebyggande insatser och dessutom finns ofta verksamheter med delat 

huvudmannaskap som familjecentraler eller ungdomsmottagningar.  

Sedan 2011 har staten och SKL årligen träffat överenskommelser om utvecklingsinsatser på området 

psykisk hälsa. Sedan starten har barn och unga varit särskilt prioriterade och genom åren har staten på 

olika sätt stimulerat framväxt av nya verksamheter för att stärka primärvårdsnivån, inledningsvis så 

kallade första linje-verksamheter och på senare år har medel riktats för att förstärka 

ungdomsmottagningar med ambitionen att förbättra tillgängligheten till vård och stöd. En konsekvens 

av detta nationellt är att ansvaret för att tidigt möta unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa inte 

                                                           
15 God och nära vård En primärvårdsreform Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och 

nära vård SOU 2018:39 
16 Vänd dig hit!  – Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för 

psykisk hälsa hos barn och ung s. 9, Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 
17 HSL, 2 kap. 4–6 §§. 
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sällan flyttats från primärvården till nya organisatoriska enheter som ofta är frånkopplade från såväl 

den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin som ordinarie primärvård och därmed somatisk vård. 

Överenskommelserna har också effekt på möjligheten till långsiktig planering och investeringar som 

löper över åren eftersom överenskommelserna är ettåriga och det råder delade meningar om huruvida 

medlen får föras över till kommande år eller inte. I den överenskommelse som styr medelsfördelningen 

anges endast att medel som inte förbrukats av SKL ska återbetalas till Kammarkollegiet18, något som 

vissa regioner och kommuner har tolkat som att de landstingskommunala huvudmännen inte har 

sedvanliga krav på sig att förbruka medlen innevarande år medan andra, bl.a. Region Uppsala, gjort en 

motsatt tolkning. 

1.2.5 Effektiv och nära vård 

För att möta befolkningens samlade behov av god och säker vård (se avsnitt 1.2.3) krävs flexibla 

arbetssätt där primärvården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet och svara för grundläggande 

medicinsk behandling av alla typer av sjukdomar. Primärvården är inte tänkt att vara begränsad till 

vissa typer av patientgrupper, sjukdomstillstånd eller ålder utan ska erbjuda ett brett utbud av hälso- 

och sjukvårdstjänster, där olika yrkeskategorier samverkar för att ge den enskilde god vård.19  

Region Uppsala har slagit fast att hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och 

utmaningar för att möta befolkningens behov på kort och lång sikt. Med denna utgångspunkt har ett 

arbete för Effektiv och nära vård initierats vilket innebär en omställning av hälso- och sjukvården, 

som på sikt ska komma närmare invånarna både avseende geografi, digital utveckling, tillgänglighet 

och förutsättningen att skapa relationer.20 Målet är en nära vård som bygger på kontinuitet och hög 

tillgänglighet där vården är effektiv och utförs på rätt nivå med rätt kompetens. Utgångspunkten är 

ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med andra aktörer och vården ska bygga 

på samskapande och tillit där patienter och anhöriga involveras som jämlika partners och experter i 

vården. 

För att motverka de svårigheter som uppstår för barn, unga och deras föräldrar att hitta rätt i utbudet och 

för att motverka risken för suboptimering i tillgången till vård är det avgörande att förenkla tillgången till 

vård på primärvårdsnivå för barn och unga. Detta går väl i linje med målbilden för effektiv och nära vård 

2030, med fokus på att både öka närhet och koncentration av vård, det vill säga det behövs decentralisering 

och centralisering samtidigt. Precis som i fråga om vården i sin helhet är det avgörande att ställa om och se 

över samtliga verksamheter som erbjuder någon form av vård eller behandling till barn och unga med 

psykisk ohälsa och säkerställa att rätt funktion finns på rätt plats för att effektivt kunna möta behoven tidigt i 

processen. Detta måste med nödvändighet ske i nära samverkan med kommunala verksamheter som skola, 

elevhälsa och socialtjänst och omfatta såväl medicinska som psykologiska, sociala och pedagogiska insatser.  

1.2.6 Psykisk hälsa som systemutmaning 

Arbetet med att främja barns och ungas psykiska hälsa och motverka ohälsa ställer krav på 

uppmärksamhet och åtgärder från flera delar av samhället. Barn och unga är en särskilt viktig 

målgrupp i det förebyggande och främjande arbetet eftersom psykisk ohälsa inte sällan drabbar 

individen tidigt i livet - hälften av all psykisk ohälsa debuterar före 15 års ålder och tre fjärdedelar 

                                                           
18 Se t.ex. 

https://www.regeringen.se/4b0d30/contentassets/091c707f8be042d2a8b405d2fd47656a/bemyndigande-att-

underteckna-en-overenskommelse-om-insatser-inom-psykisk-halsa-omradet-2018.pdf, s. 18. 
19 Prop. 1994/95:195, Primärvård, privata vårdgivare m.m., s. 44–47 och Prop. 1999/2000:149, Nationell 

handlingsplan för hälso- och sjukvårdens utveckling. 
20 https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/effektivochnaravard2030/  
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före 20 års ålder.  Detta innebär att psykisk ohälsa ger mycket stora individuella och samhälleliga 

konsekvenser.  

Flera av de internationella kommissioner som har arbetat med jämlik hälsa och med psykisk hälsa har 

pekat på behovet av att koppla frågan om den ökande psykiska ohälsan till samhällsutvecklingen i 

stort. Genom Agenda 2030 har alla medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld fram till 2030. De globala målen och tillhörande delmål 

spänner över många samhällsområden och inkluderar förutsättningar för jämställdhet, människors 

hälsa och miljö. Agenda 2030 tydliggör att hållbar utveckling är avgörande för en gemensam framtid 

och att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, den miljömässiga och den 

sociala - måste samverka. Agendan utgör därför en plattform för att få alla aktörer i samhället att se 

sin roll för en god hälsoutveckling och lyfter hälsoaspekten i alla politikområden.21  

Området psykisk hälsa är, i likhet med andra komplexa systemutmaningar, beroende av insatser 

inom ett stort antal sektorer och hos en bredd av aktörer på olika nivåer, dvs. tvärsektoriellt. 

Internationellt sker en utveckling mot en högre grad av systemanalys och en ambition att förstärka 

förutsättningarna för ett effektivt främjande och förebyggande arbete på samhällsnivå. 2015 antog 

OECD rekommendationer för psykisk hälsa, kompetens och arbetsmarknadspolitik. 

Rekommendationerna utgår från en uppsättning riktlinjer som syftar till att utifrån ett tvärsektoriellt 

angreppssätt motverka den ökande psykiska ohälsan i medlemsstaterna med utgångspunkten att en 

ändamålsenlig politik inom alla samhällsområden kan ha en avgörande påverkan på den ökande 

bördan på såväl individer som samhälle. Syftet med rekommendationerna är att stimulera länderna 

att främja psykisk hälsa, motverka ohälsa och säkerställa att personer som drabbas av psykisk ohälsa 

har tillgång till god vård i rätt tid.22 

Ett systematiskt arbete med att främja psykisk hälsa, motverka ohälsa och säkerställa god vård och 

adekvata stödinsatser till barn och unga som drabbas ställer krav på åtgärder i flera delar av 

systemet, vilket illustreras i nedanstående figur.  

Figur 1 Cornell University Comprehensive Health Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik Prop. 2017/18:249 
22 Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD/EU, 2018 
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En systemisk ansats är nödvändig för att på kort och lång sikt skapa förutsättningar för psykisk hälsa 

hos barn och unga. En förutsättning för att kunna arbeta långsiktigt, effektivt och uthålligt med att 

motverka psykisk ohälsa är att skapa operativa samarbeten med vårdgrannar, kommunsektorn och 

civilsamhället. I arbetet behöver gemensamma resultatmål definieras och dessa resultatmål behöver 

ta sikte på Uppsala läns barn och ungdomar. 
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2 Nuläge – iakttagelser och analys 

Socialstyrelsen konstaterar att en uppföljning av effektiv hälso- och sjukvård handlar om att följa upp 

kvalitet i förhållande till kostnader, dvs. uppföljningen av vården ska spegla de fem 

kvalitetsområdena – kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, jämlik samt 

hälso- och sjukvård i rimlig tid – och ställas i relation till hälso- och sjukvårdens kostnader för att 

därmed ge en bild av vårdens effektivitet.23 Region Uppsala har genomfört en rad granskningar och 

uppföljningar av insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Granskningarna har belyst olika 

aspekter av god vård men också områden som snarare tar sikte på ledning och styrning. I denna 

nulägesbeskrivning återfinns slutsatser från tidigare granskningar och revisioner som kompletterats 

med en aktuell bild och iakttagelser inom ramen för denna utredning. 

2.1 Engagerad personal med patientfokus 

Värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller interaktionen mellan patienten och vården och 

behandlaren. Till detta kan läggas att värde också skapas redan innan mötet med vården – 

medborgarna behöver kunna ta hand om lättare ohälsotillstånd med enklare stöd från sjukvården, få 

hjälp att upprätthålla hälsa och uppleva att de får hjälp om de drabbas av ohälsa.  

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är också en viktig faktor för patienten. Ett gott 

bemötande är mer än en trivselfråga, det skapar kvalitet och tillit i mötet mellan patienten och 

vårdpersonalen och har ofta effekt för patientsäkerheten. Ett gott bemötande bygger på att skapa 

utrymme för professionella att arbeta utifrån det faktum att varje möte är unikt och behöver 

anpassas efter patientens behov och förutsättningar. 

I de möten som ligger till grund för denna rapport är ett tydligt intryck att det i alla delar av 

organisationen finns ett stort engagemang, en hög grad av patientcentrering och en hög kompetens. 

De senaste åren har också ett gediget arbete gjorts för att säkerställa effektiva och kunskapsbaserade 

vårdförlopp genom standardiserade vårdprocesser för de neuropsykiatriska patientgrupperna liksom 

ett gemensamt arbete för att så långt det är möjligt motverka att barn och unga bollas runt i 

systemet genom gränsdragningsarbete.  

En arbetsgrupp har tillsatts för att förtydliga verksamheternas uppdrag samt identifiera och försöka 

klargöra gränssnitt för olika tillstånd och problem. De verksamheter som varit representerade i 

arbetsgruppen är mödra- och barnhälsovården, Samtalsmottagningarna, primärvården, 

ungdomsmottagningen (UM), barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Hälsa och habilitering. 

Arbetsgruppen har träffats sju gånger vilket resulterat i en beskrivning av olika tillstånd och var 

kompetensen att ge adekvat vård finns i regionens organisation. Arbetsgruppen har haft bra 

diskussioner avseende verksamheternas uppdrag och gränssnitten där emellan, vilket nu finns 

sammanfattat i ett dokument. Diskussionerna har utgått från barn och ungas behov av vård och 

fokuserat på hur de ska erhålla insatser på rätt vårdnivå. Under arbetet har också vissa områden 

identifierats där vissa problem har kunnat lösas inom ramen för arbetsgruppens arbete medan andra 

kvarstår. Vid sidan av detta arbete har också ett arbete gjorts för att förtydliga ansvarsfördelning för 

”första linjen”, dvs. primärvårdsnivån. 

Medarbetarna ger uttryck för en önskan om att fördjupa sina kunskaper, skapa goda möten med 

barn, unga och deras familjer samt erbjuda insatser med hög kvalitet. Generellt är intrycket att det 

finns en genuin önskan om att förbättra insatserna med fokus på barnet och familjen, men att det 

                                                           
23 Nationella indikatorer för God vård, Socialstyrelsen 2009 
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finns organisatoriska svårigheter som medför ett alltför stort fokus på organisation och formalia 

snarare än på att nå resultat för barn och unga. I samtalen som utgör underlag till denna rapport 

framkommer att den övergripande inställningen till samverkan inom och utanför organisationen är 

mycket positiv. Medarbetare och chefer efterfrågar snarast mer samverkan och ökad operativ 

samverkan pekas ut som ett av de mest angelägna förbättringsområdena, vilket bekräftar tidigare 

rapporter. 24 

En generell iakttagelse är att det de senaste åren funnits ett ensidigt fokus på att identifiera brister. 

Den Nationella patientenkäten från den barnpsykiatriska öppenvården visar emellertid att Region 

Uppsala ligger i paritet med de genomsnittliga värdena i landet när det gäller enkätens dimensioner; 

helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet 

och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. När det gäller respekt och bemötande 

är nästan nio av tio patienter nöjda medan det finns utrymme för förbättring när det gäller 

kontinuitet och koordinering samt information och kunskap.  

Figur 2 Resultat Nationell patientenkät 2018 Barn- och ungdomspsykiatri öppenvård 2018 
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Det är svårt att dra långtgående slutsatser av den Nationella patientenkäten då svarsfrekvensen är 

låg men det finns ändå skäl att konstatera att Region Uppsala trots de identifierade bristerna i olika 

granskningar har en stor andel nöjda patienter.25 Det finns dock utrymme för förbättring vilket kan 

vara värt att följa närmare.  

                                                           
24 Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, Lumell Associates, 2017 
25 

https://patientenkat.se/sv/resultat/#!/R%C3%A4ttspsykiatri%20%C3%B6ppenv%C3%A5rd%202018/public/pub
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2.2 Otydlig målstyrning 

Målstyrningen är den grundläggande styrmodellen inom i stort sett all offentlig verksamhet, såväl 

nationellt som internationellt. Målstyrning innebär att styra en verksamhet med uppsatta mål 

snarare än genom att styra processer inom organisationen och den teoretiska utgångspunkten är att 

självständiga enheter tilldelas mål som de ska uppfylla och att dessa kan verka autonomt när det 

gäller att bestämma hur detta ska göras. Flera varianter av målstyrning har utvecklats sedan 

målstyrningen kom att dominera under 1980-talet men den gemensamma utgångspunkten är att 

styra genom att sätta mål och följa upp dessa.26 

 

Ett intryck är att det finns en stor mängd mål på olika nivåer i Region Uppsala. I den politiska 

plattformen för Blågrön samverkan 2019–2022 är psykiska hälsa ett av de prioriterade områdena och 

i den gemensamma plattformen anges följande mål för området:  

 

● Tillgången till behandling för psykisk ohälsa ska öka.  

● Vårdvalet för psykoterapi ska ses över i syfte att öka tillgängligheten till psykologisk 

behandling och skapa jämlik vård. 

● Den förebyggande vården för barn och unga med psykisk ohälsa ska utvecklas.  

● Första linjens vård för barn och unga ska byggas upp inom primärvården och vara tillgänglig i 

hela länet.  

● Tillgängligheten inom BUP ska öka och tillgång till specialistvård säkerställas i hela länet.27 

 

Region Uppsalas styrmodell utgår från en vision och tre strategiska utvecklingsområden som 

utvecklas och följs genom mål- och resultatstyrning i relation till styrelser och nämnder. Inriktningen 

anges i Regionplan och budget (RPB) och fullmäktige antar RPB med vision, strategiska 

utvecklingsområden, strategiska mål, indikatorer samt de uppdrag till styrelser och nämnder som ska 

genomföras under det kommande året. 

 
Figur 3 Region Uppsalas styrmodell 
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26 Mål och resultat att utveckla mål- och resultatstyrning, SKL, 2014 
27 Politisk plattform för Blågrön samverkan 2019 – 2022, s. 4 
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Under varje strategiskt utvecklingsområde sorteras de totalt 18 strategiska målen in under respektive 

strategiskt utvecklingsområde. För varje strategiskt mål formuleras sedan uppdrag och indikatorer. 

RPB utgår från politiska prioriteringar, de statliga uppdragen, befolkningens behov, de 

förutsättningar som råder i landet och i länet samt lagar och förordningar. De strategiska målen är 

långsiktiga och varje år sätts nya målvärden för indikatorerna och styrelser och nämnder ska följa 

upp och utvärdera de verksamheter de ansvarar för. Tanken är att måluppfyllelsen av indikatorerna 

ska visa i vilken utsträckning Region Uppsala närmar sig de strategiska målen.  

 

I Regionplanen 2019–2021 finns ett mål som särskilt tar sikte på psykisk ohälsa, Synliggör och stärker 

psykiatrin och arbetet med psykisk hälsa. För att följa utvecklingen har fyra indikatorer utformats:  

 

 Andelen väntande patienter som får sitt förstabesök inom 90 dagar. 

 Återinskrivning inom 28 dagar efter psykiatrisk vård. 

 Andel besök hos kurator och psykolog relaterat till det totala antalet besök på vårdcentral. 

 Andelen barn och unga som fått ett första besök på specialistnivå inom 30 dagar. 

Det finns många fler mål som tar sikte på insatser till barn och unga med psykisk ohälsa, eftersom 

planen bland annat utgår från befintliga lagar såsom mål om delaktighet, tillgänglighet och 

patientsäkerhet. Det finns också mål som utgår från utvecklingen mot Effektiv och nära vård som 

med nödvändighet påverkar det framtida arbetet när det gäller barns och ungas psykiska hälsa. 

Denna omställning ska genomföras i nära samverkan med länets kommuner och för att lyckas med 

omställningen krävs att en del av Region Uppsalas resurser successivt 

flyttas från sjukhusen till vård och omsorg nära medborgarna. Indikatorerna för att mäta 

utvecklingen återfinns huvudsakligen inom somatiken och äldrevården - utskrivningsklara patienter 

på sjukhus, vårddygn i genomsnitt för patienter samt oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för 

patienter som är 65 år och äldre. 

 

Även i verksamheterna finns mål som ytterst utgår från RPB men också från den egna förvaltningens 

nedbrutna mål. I målkortet för Nära vård och hälsa som utgår från Region Uppsalas strategiska mål 

finns är God tillgänglighet till en första bedömning gällande psykisk hälsa för alla.  Eftersom 

målkortet tar sin utgångspunkt i regionplanen finns här också mål som särskilt berör vården för barn 

och unga med psykisk ohälsa, som att riktlinjer, processer och metoder är uppdaterade och bidrar till 

en evidensbaserad vård, att uppnå vårdgarantin och att Vårdcentrum planeras som del i den nya 

vårdstrukturen.28 Psykiatrins mål som de anges i målkortet utgår från Akademiska sjukhusets mål. 

Akademiska sjukhusets mål som berör områdena medborgare och kund, ekonomi, produktion, 

förnyelse och medarbetare och bland psykiatrins mål märks bl.a. stärkt samarbete i region Uppsala-

Örebro, fördjupat samarbete med samarbetspartners och vårdgrannar i länet, utveckla effektivare 

vård- och stödprocesser samt ekonomistyrning på enhetsnivå.29  

 

Sammantaget finns det många mål, främst av processkaraktär men också vissa resultatmål. Det är 

dock inte alldeles lätt att överblicka och systematisera, dels för att olika verksamheter har en 

mångfald av mål och dels för att verksamheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa finns i 

                                                           
28 Nära vård och hälsas målkort 2019 
29 Verksamhetsområde Psykiatri Målkort 2019 
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olika förvaltningar. Det är också svårt att följa måluppfyllelsen eftersom målen har olika karaktär och 

för vissa mål är det svårt att få fram siffror i realtid vilket gör det svårt att följa och vid behov 

korrigera utvecklingen för att nå målet inom fastställd tid. Vissa mål får också betraktas som en 

ambition att följa lagstiftarens intention eller lagens stavelse som att uppnå vårdgarantin eller 

säkerställa en evidensbaserad vård. Det finns uppenbara utmaningar med att utforma mål i en stor 

och komplex organisation. Målen blir gärna många och även om de utgår från gemensamma 

övergripande mål blir det ofta så många nivåer att det är svårt att följa hur verksamhetens mål hör 

ihop med de övergripande målen och hur de olika verksamheternas mål förhåller sig till, och 

påverkar, varandra. Samtidigt är syftet med målen att de ska hjälpa medarbetare att fatta beslut som 

går i linje med verksamhetens inriktning och vision, vilket försvåras om målen är många, otydliga och 

kanske rentav okända i sin helhet. 

2.3 Splittrad vårdorganisation och bristande vårdkedja 

Region Uppsala har återkommande fått kritik för den bristande vårdkedjan för barn och unga med 

psykisk ohälsa i de granskningar och revisioner som gjorts. Bland annat har risker identifierats för att 

en god tillgänglighet till omhändertagande av barn- och unga med psykisk ohälsa inte säkerställs, 

liksom risker för en otillräcklig samordning av de vårdgrenar som omhändertar barn och unga med 

psykisk ohälsa och för otydlig organisation för första linjens psykiatri för barn och unga.30 När det gäller 

specialistnivån finns rekommendationer om att utveckla och anpassa verksamheternas arbete kring 

personer med samsjuklighet genom att följa nationella riktlinjer, och även en rekommendation om att 

etablera rutiner för patienter med samtidigt missbruk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.31 

Specialistpsykiatrin för barn och unga med psykisk ohälsa har bedömts vara på väg upp ur en djup 

svacka efter en problematisk bemanningssituation. Inom verksamheten bedrivs också ett kraftfullt 

utvecklingsarbete inriktad mot kvalitetshöjning, standardisering och effektivisering. Samtidigt finns en 

oro för om verksamhetens resurser kan motsvara det ökande sökandetrycket som delvis kommer från 

barn, unga och deras föräldrar och dels som en effekt av den otydliga primärvårdsnivån.32 

2.3.1 Splittrad primärvårdsnivå 

Den främsta kritiken i tidigare granskningar rör organiseringen av insatser på primärvårdsnivå till barn 

och unga med psykisk ohälsa som innebär ett rikt utbud av verksamheter med inriktning på lätt till 

medelsvår psykisk ohälsa, men som barn eller vårdnadshavare kan vara svårt att hitta rätt i. I rapporten 

Effektiv och nära vård 2030 – Målbild och strategi för ett gott liv i en nyskapande region som tagits 

fram på uppdrag av Region Uppsala konstateras att vårdutbudet i Region Uppsala generellt uppvisar 

en splittrad bild där olika verksamheter växt fram vid olika tidpunkter, vilket medför att en del 

verksamheter tar hand om samma målgrupper samtidigt som vissa målgrupper hamnar mellan 

stolarna i de olika vårdnivåerna.  

I Region Uppsala finns ett flertal ingångar för barn och unga som upplever psykisk ohälsa – 

barnavårdscentraler, vårdcentraler, ungdomsmottagningar, samtalsmottagningar, BUP:s telefonlinje 

och BUP. Detta utbud kan öka möjligheterna att möta lokala och regionala behov men det är svårt att 

kartlägga och förstå roll- och ansvarsfördelningen mellan de olika verksamheterna, vilket inte förenklas 

av att vissa förvaltningar och verksamheter har ansvar för vissa åldersgrupper med viss psykisk ohälsa 

                                                           
30 Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin – förstudie, Capire, 2018 
31 Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, Lumell Associates, 2017 
32 Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin – förstudie, Capire, 2018 
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medan andra verksamheter hanterar andra och vissa överlappar varandra. När utbudet kartlades 2017 

framträdde en splittrad bild med en mångfald av ingångar för barn, unga och deras föräldrar.  

Figur 4 Verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa Uppsala län 

Figur 5 Verksamheter i länet fördelat per typ av insats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritt efter Lumell Associates33 

Denna mångfald av verksamheter med parallella och delvis överlappande uppdrag ställer stora krav 

på kommunikation och gränsdragningsarbete mellan regionens verksamheter. Dessutom skapas ett 

omfattande flöde av remisser mellan de olika vårdnivåerna och mottagningarna vilket riskerar att 

skapa ökad administrativ börda utan att det skapar mervärde för patienterna liksom långa väntetider 

och köer inom systemet. 34 Medan barn- och ungdomspsykologernas Samtalsmottagningar tillkom 

som ett initiativ for att förstärka vårdutbudet på primärvårdsnivån har effekten snarast blivit en ökad 

kösituation eftersom det finns ytterligare en kö att stå i och det har rests frågor om effektiviteten i 

att uteslutande ha psykologer ur ett BEON-perspektiv (bästa effektiva omhändertagandenivå). Den 

organisatoriska placeringen vid Akademiska Barnsjukhuset kan också medverka till en oklarhet om 

verksamhetens roll och uppgifter på primärvårdsnivå.35  En utvärdering av Stockholms första linje-

verksamhet, som har stora likheter med Region Uppsalas Samtalsmottagningar, visar att tillkomsten 

av en sådan utökade vårdutbudet för barn och unga med psykisk ohälsa men den stora andelen barn 

i länet fick fortfarande sin vård i den specialiserade psykiatrin, 5,5 procent, medan bara 2 procent fick 

                                                           
33 Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, Lumell Associates, 2017, s. 14 
34 Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, Lumell Associates, 2017 
35 Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin – förstudie, Capire, 2018 
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hjälp på den nya primärvårdsnivån. Den nya verksamheten skapade heller inga avlastningseffekter 

för BUP utan nådde snarast en ny målgrupp och därmed uppstod en ny kösituation i systemet. 

Dessutom visade uppföljningen att ju högre andel arbetslösa, utrikesfödda eller andel familjer med 

låg köpkraft i området desto lägre andel barn och unga som hade kontakt med första linje-

verksamheten. Den utökning som gjordes nådde alltså inte nödvändigtvis de mest utsatta barnen 

vilket riskerar att göra vården mer ojämlik.36 Det går också emot den prioriteringsordning som gäller 

inom svensk hälso- och sjukvård som grundas på hälso- och sjukvårdslagen och säger att vården ska 

ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först (se avsnitt 1.2.3).  

Parallellt med att Samtalsmottagningen byggts upp har också en statlig satsning på 
Ungdomsmottagningar gjorts i syfte att stimulera ytterligare en del av systemet. Detta har sannolikt 
förstärkt den sammantagna kapaciteten men utvecklingen sker i öar som har svag koppling till 
varandra och det är svårt att se synergieffekter mellan de olika verksamheterna. Ytterligare en aktör i 
sammanhanget ska enligt avtalet37 vara primärvården. Primärvårdens ansvar för målgruppen tolkas 
dock olika och vissa gör bedömningen att befintliga vårdcentraler inte har kapacitet och resurser för 
uppdraget, vilket gör att utbudet av exempelvis psykosocial behandling varierar över länet och 
riskerar att öka ojämlikhet och ytterligare försvåra för medborgarna att få hjälp. 
 

2.3.2 Bristande samverkan 

Samverkan är ett fundament för att kunna erbjuda en god och säker vård. Utan samverkan är det 

svårt att erbjuda en kunskapsbaserad vård som ofta bygger på olika kompetenser i olika 

organisatoriska verksamheter och av detta följer en ökad risk för säkerheten i vården liksom risk för 

minskad effektivitet och bristande patientcentrering (jfr God vård, avsnitt 1.2.3). I flera granskningar 

pekas på brister i samverkan, såväl inom regionen som mellan regionen och kommunens 

verksamheter vilket på intet sätt är unikt för Region Uppsala. Samverkan är ofta en utmaning i 

offentliga system som bygger på hög professionell kompetens och specialisering samtidigt som 

styrsignalerna är många och styrlogiken skiljer sig mellan olika verksamheter. Verksamheten styrs 

också ytterst av lagstiftning med olika ramverk vilket inte sällan skapar problem i samverkan. 

En fördel i Region Uppsala är att det finns en väl inarbetad struktur för samverkan på ledningsnivå, 

såväl regionalt som lokalt. Samtidigt är det inte självklart att en strategisk samverkan på ledningsnivå 

med nödvändighet leder till ett operativt samarbete mellan olika verksamheter och professioner, 

även om det är en förutsättning för att skapa en gemensam problembild och vidta åtgärder. Detta 

blir särskilt uppenbart inom områden som har ett stort antal specialiserade verksamheter, som 

insatser till barn och unga. Runt ett barn kan en närmast oöverskådlig mängd kompetenser behövas, 

parallellt eller sekventiellt. Skolan är viktig för alla barn, elevhälsan för många och socialtjänsten och 

funktionshinderomsorgen för en mindre andel. En förhållandevis stor andel barn kommer också att 

behöva hälso- och sjukvård i någon form, en mindre andel specialiserad vård och inte sällan behövs 

för dessa barn och deras föräldrar flera olika insatser samtidigt. Överenskommelser och avtal kan 

hjälpa men det är också viktigt att analysera mängden kontaktytor och ställa tiden som 

samverkansgrupper och avtal kräver i relation till kapacitet och mervärde för patienter och 

verksamhet. 

I en tidigare granskning har problem också identifierats som rör den styrmodell som valts, där den 
politiska styrbarheten gentemot BUP och Samtalsmottagningarna blir svag. Ett skäl är att det finns 
flera beslutsnivåer mellan Sjukhusstyrelse och verksamheten där uppdragen är av övergripande 

                                                           
36 Uppföljning av första linjen psykisk ohälsa barn och unga, A. Sirén, S. Wicks, L. Lindberg, C. Dalman, CES 

2018 
37 FFU Vårdcentral, Region Uppsala 



25 

 

karaktär och den reguljära uppföljningen inte ger en tydlig bild av situationen i verksamheten. 
Samtidigt har Vårdstyrelsen ett uttalat begränsat mandat när det gäller Habiliteringens och 
primärvårdens uppdrag på området som är ett viktigt komplement till den psykiatriska 
verksamheten. Regionstyrelsens uppdrag att samordna mellan vårdgrenarna försvåras och det är 
generellt svårt att få en överblick över såväl styrning som utfall och organisationernas inbördes 
relationer. 38 Detta riskerar att skapa en suboptimering av de insatser som görs och att nödvändiga 
satsningar inte får önskade effekter alternativt får sidoeffekter i en parallell del av systemet. 
Dessutom blir samverkan mellan verksamheterna svårare då de styrs av delvis olika verksamhetsmål 
och budgetar. 

2.3.3 Kösituationen 

Den nationella målsättningen för tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa är regionerna 

ska kunna erbjuda ett första besök på primärvårdsnivå inom sju dagar, en första bedömning inom 30 

dagar och max ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling på specialistnivå. Enligt 

webbsidan Väntetider i vården får vart tredje barn som söker barn och ungdomspsykiatrin i Region 

Uppsala en första bedömning inom 30 dagar medan åtta av tio påbörjar en fördjupad 

utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Av de som sökte på primärvårdsnivå (första linjen) 

fick 3 procent ett första besök inom sju dagar och nio av tio fick första besök efter mer än 31 dagar. I 

januari 2019 väntade totalt 195 barn på en första bedömning inom BUP.39 De här siffrorna ger inte 

hela bilden eftersom siffrorna för det som kallas första linje-besök endast avser 

Samtalsmottagningens patienter och inte de som söker sig direkt till BUP, Ungdomsmottagningen 

eller primärvården. Dessutom finns det frågetecken i kvaliteten i de siffror som rapporteras in - en 

manuell genomgång i april 2019 visade att totalt 606 barn och unga väntade på ett första besök 

varav 255 till BUP och 351 till Samtalsmottagningen. 

Skälet till de ökande köerna förefaller till största delen vara ett ökat söktryck, inte minst genom 

möjligheten till egen vårdbegäran. Sedan 2010 har antalet patienter som söker vård hos BUP ökat 

med över 50 procent samtidigt som bemanningen på BUP väsentligen är oförändrad. Till detta har 

kommit Samtalsmottagningen som är tänkt att avlasta men även i denna verksamhet finns kraftiga 

köer. Ytterligare en faktor som kan vara försvårande är också den stora mängden 

remitteringsinstanser – under 2018 skickade 340 olika externa instanser och 120 regionsinterna 

instanser över 4 500 remisser till BUP.40 Långa köer skapar lidande och frustration hos barn och deras 

föräldrar och för ett barn är väntetider särskilt allvarligt eftersom de kan missa skolgång, 

kamratrelationer och andra viktiga aspekter av livet. Det innebär också en frustration och ibland 

moralisk stress hos medarbetarna. Det är därför angeläget att särskilt uppmärksamma långa köer och 

vidta kraftfulla åtgärder för att minimera köer för barn och unga med psykisk ohälsa. 

  

                                                           
38 Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin – förstudie, Capire, 2018 
39 https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/BUP/  data hämtat 2019-06-25 
40 SAS Visual Analytics 2019-06-19 
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3 Förslag och rekommendationer 

Region Uppsala har i tidigare granskningar och revisioner fått en rad rekommendationer när det gäller 

åtgärder som behöver vidtas. Rekommendationerna har tagit sin utgångspunkt i det område som granskats 

vid tillfället – samverkan, vårdkedja, styrning eller tillgänglighet. I denna rapport har samtliga tidigare 

rekommendationer tagits i beaktande tillsammans med de iakttagelser som gjorts under utredningen för att 

lämna förslag som håller samman och tar sikte på hela systemet, jämför avsnitt 1.2.6. För att komma vidare 

och påbörja arbetet med en långsiktigt hållbar strategi i regionen för barns och ungas psykiska hälsa behöver 

därför flera olika nivåer och funktioner ta ansvar för sin del i systemet. Fullmäktige behöver fatta beslut om 

politisk styrstrategi, prioriteringar och budget med utgångspunkt i sitt uppdrag. Regionledningen kan behöva 

fatta beslut om vilka organisatoriska former som skapar förutsättningar för förändringar på kort och lång sikt 

och chefer och professionella behöver säkerställa en god och säker vård till varje patient utifrån bästa 

tillgängliga kunskap. Prioriteringar behöver göras som tar sikte på vad som är värdeskapande för barn, 

föräldrar och i slutänden regionens befolkning. Utvecklingen måste följas och redovisas löpande för att 

möjliggöra korrigeringar och effektiva åtgärder för att nå målet om förbättring av barns och ungas psykiska 

hälsa. De rekommendationer och förslag som presenteras ska ses som möjligheter och de ska ses i ljuset av 

en systemanalys vilket innebär att det inte finns en lösning som är överordnad andra. För att långsiktigt 

stärka barns och ungas psykiska hälsa måste många åtgärder vidtas samtidigt och samordnat. 

3.1 Psykisk ohälsa barn och unga i den förnyade vårdstrukturen 

I slutrapporten Effektiv och nära vård 2030 - Målbild och strategi för ett gott liv i en nyskapande region 

presenterar utredaren ett förslag på en förnyad vårdstruktur. Vårdstrukturen innehåller flera nivåer som 

syftar till att möta framtida befolkningsbehov. Utgångspunkten är att viss vård behöver koncentreras och 

viss vård behöver finnas nära medborgarna, vilket innebär att en ny struktur byggs upp samtidigt som delar i 

dagens hälso- och sjukvårdssystem behöver avvecklas eller anpassas. Rapportförfattarna konstaterar att 

dagens vårdssystem i Region Uppsala är fragmentiserat, och  att den framtida hälso- och sjukvården i länet 

på ett bättre sätt behöver organiseras för att svara mot befolkningens behov. Målbilden för framtidens 

hälso- och sjukvård i länet är att utgå från behovet i befolkningen och fokusera på att uppnå en bättre och 

mer jämlik hälsa hos invånarna och mål och strategier är antaget i politisk enighet i såväl Regionstyrelse som 

Regionfullmäktige 2018.41 

Den självklara utgångspunkten för hälso- och sjukvårdens organisering är patientens perspektiv. Målet med 

att använda vårdens resurser effektivare är att med befintliga resurser åstadkomma en vård som förutom att 

ha så hög medicinsk kvalitet som möjligt också är tillgänglig och där patienterna erbjuds delaktighet och 

kontinuitet. Vården ska helt enkelt vara organiserad och bedrivas på ett sätt som möter patienternas 

bedömda behov, dvs. vården ska även i sin utformning vara patientcentrerad och effektiv. Inriktningen i 

omställningen till Effektiv och nära vård i Region Uppsala kommer att innebära förändringar och förnyelse i 

vårdstrukturen för att kunna möta befolkningens behov. Utvecklingen mot en ny struktur för hälso- och 

sjukvården i Region Uppsala har påbörjats och är tänkt att innehålla en ny nivåindelning. Denna 

nivåindelning kan med fördel användas för att strukturera insatser för barn och ungas psykiska (o)hälsa och 

nedan ges en beskrivning av vad som bedöms vara ett ändamålsenligt vårdutbud med utgångspunkt i de 

förslag som lämnas i utredningen om Effektiv och nära vård. 

                                                           
41 Effektiv och nära vård 2030 Målbild och strategi Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion, Region Uppsala, 

2018 
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I det följande presenteras förslag på organisering av insatser på primärvårdsnivå och specialistnivån, de blå 

och röda fälten i figuren nedan. Förstärkta insatser på generell nivå, det gröna fältet i figuren, presenteras i 

avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. 

Figur 6 Förslag vårdstruktur psykisk (o)hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Egenvård 

Med begreppet egenvård menas de handlingar människan dagligen aktivt och medvetet gör för att 

utvecklas och för att främja och upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvård kan definieras 

som olika strategier för att sköta sin hälsa och välmående genom exempelvis vila, aktivitet, hälsosamt 

leverne men också medicinering. Det kan också handla om att ha kontroll över sitt liv, sin behandling 

och sin framtid och att utveckla metoder för att känna hanterbarhet, hopp och optimism inför 

framtiden.  

Redskap för egenvård erbjuds i dag i Region Uppsala genom webbplatsen och mobilappen Snorkel, 

Hälsoäventyret och Infoteket. Tillsammans med egenvårdstips på 1177.se och information på 

UMO.se42 och andra nationella plattformar finns ett förhållandevis bra utbud av råd och tips för 

självhjälp och egenvård. Det är emellertid viktigt att dessa är anpassade efter barn och ungas 

sökbeteende och preferenser och behov när det gäller utseende och innehåll. Därför behöver 

tjänsterna utvecklas löpande för att motsvara aktuella och kommande behov (se avsnitt 3.3.2 för 

vidare förslag).  

Vidare är det av stor vikt att stärka samarbetet mellan regionen och kommunernas elevhälsa och 

socialtjänst för att verka för ändamålsenliga sökbeteenden hos barn och unga för att motverka 

                                                           
42 UMO är en webbplats för unga mellan 13 och 25 år med information om sex, hälsa och relationer. 
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ojämlik vård. Socioekonomisk tillhörighet har ett samband med hälsa och vårdbehov men också med 

sökbeteende. Personer med lägre socioekonomi tenderar att söka vård i ett senare skede än övriga 

grupper samtidigt som det bland personer med högre socioekonomi är vanligare att ha haft kontakt 

med vård som kräver remiss utan att först ha haft kontakt med första linjens vård.  Kulturella 

aspekter som tillit till välfärdens institutioner kan ha betydelse för konsumtion av vård men också 

kunskap om vad som är hälsa respektive ohälsa, så kallad hälsolitteracitet.  Graden av 

hälsolitteracitet beskriver en persons förmåga att ta till sig information som rör ens hälsa vilket 

kräver information som är lättillgänglig, relevant och tillförlitlig. För att så långt som möjligt ge barn 

och unga förutsättningar att ta till sig kunskap om sin egen hälsa, optimera sökbeteendet och på så 

sätt öka jämlikheten och effektiviteten i vården krävs på sikt ett nära samarbete med skolan. Skolan 

kan bidra till ökad hälsolitteracitet hos barnen i regionen. Region Uppsala kan också, själv eller 

tillsammans med kommunerna, bidra till att stärka hälsolitteraciteten hos den vuxna befolkningen. 

3.1.2 Närmottagningar och hälsocentraler 

Närmottagningar är tänkta att vara flexibla mottagningar på utvalda mindre tätorter i länet där 

invånarna har långt till närmaste hälsocentral, alternativt mobila enheter som besöker mindre orter. 

Mottagningarna ska effektivisera vården genom ökad närhet, som bland annat innebär mindre 

förflyttning för patienterna och i första hand bör insatser från annan vårdpersonal än läkare vara 

aktuellt, till exempel distriktssköterska, diabetessköterska, KOL-sköterska, fysioterapeut eller dietist 

som har mottagning några timmar i veckan. Närmottagningarna ska knytas till en hälsocentral. 

Hälsocentralerna (nuvarande vårdcentraler) är kärnan i uppbyggnaden av den nära vården där 

invånarna erbjudas en lättillgänglig primärvård som erbjuder kontinuitet. Verksamheten ska ha ett 

helhetsansvar och ett grunduppdrag kring befolkningens hälsa. 

Ett övervägande är att regionen ska kunna erbjuda utredning, diagnostik och behandling för barn och 

unga med psykisk ohälsa på hälsocentraler alternativt på hälsocentraler med särskilda uppdrag. 

Detta skulle innebära den närmast tänkbara vården för medborgarna. Ett tungt vägande argument 

emot är att patientgruppen är förhållandevis liten – av regionens 70 000 barn besökte  

ca 2 700 BUP någon gång under året.43 För att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats vid 

rätt tillfälle och att det finns förutsättningar för samarbete och kollegialt lärande bedöms 

närmottagningar och hälsocentraler vara för små enheter för att kunna säkerställa en hög kvalitet, 

kontinuitet och säker vård på kort och lång sikt. Däremot bör det övervägas om hälsocentralerna på 

sikt kan vara en resurs för vissa digitala tjänster, triagering och första bedömning även för barn och 

unga med psykisk ohälsa.  

När det gäller barn och unga finns också tydliga behov när det gäller primärpreventiva insatser som 

att förebygga psykisk ohälsa och sjukdom genom satsningar på hälsofrämjande eller sjukdomsföre-

byggande åtgärder. De allra flesta unga uppger att de är tillfreds med livet men andelen sjunker 

något mellan 11 och 15 års ålder. Ungefär en av tre ungdomar uppger att de haft sömnsvårigheter 

mer än en gång i veckan de senaste sex månaderna och var tredje 15-åring har upplevt nervositet 

eller nedstämdhet varje vecka de senaste sex månaderna. Ungefär varannan 15-åring uppger att de 

känner sig stressade eller mycket stressade av skolan.44 Siffrorna bygger på självrapportering och ska 

förstås utifrån det och inte blandas samman med kliniska tillstånd. Dock är det rimligt att anta att 

dessa siffror indikerar att det finns stora grupper av unga som kan behöva hjälp att hantera vardagen 

på olika sätt för att motverka framtida ohälsa. Närmottagningar och hälsocentraler bör kunna 

fungera som arenor för att erbjuda exempelvis stresskola, sömnskola och andra liknande 

                                                           
43 SAS Visual Analytics 2019-06-19 
44 Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 Grundrapport, Folkhälsomyndigheten 2018 
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manualbaserade program som är kunskapsbaserade för grupper. Det bör också finnas möjlighet att 

erbjuda gruppbaserat föräldrastöd till riskgrupper eller till exempelvis föräldrar till barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid behov. 

3.1.3 Vårdcentrum  

För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård som blir likvärdig över hela länet och jämlik för 

länets samtliga invånare föreslås ett antal platser i länet till vilka en mer omfattande vårdverksamhet 

koncentreras, s.k. vårdcentrum. Ett vårdcentrum ska ha ett samordningsansvar för den nära vården i 

området, bland annat organisation och bemanning av vissa gemensamma resurser som jour, 

beredskap och mobila team. Förutom allmänmedicin ska psykiatri, barnmedicin och geriatrik vara 

obligatoriskt på varje vårdcentrum. På vårdcentrum ska nödvändiga funktioner och kompetenser 

finnas fysiskt representerade och förutom läkare inom respektive specialitet behövs andra 

professioner exempelvis psykologer och arbetsterapeuter så att funktionella team kan organiseras 

för att möta patientens samlade behov. Vården ska så långt det är möjligt klaras av på vårdcentrum 

utan att patienter behöver få hjälp på olika ställen.  

När det gäller att skapa en nära och samtidigt effektiv vård för barn och unga är det viktigt att utgå från 

barns och ungas förutsättningar. Principen om att sätta barnets bästa i främsta rummet är enligt 

Barnrättsutredningen en av de tydligaste bristerna när det gäller Barnkonventionens genomslag i Sverige. 

Istället för att utgå ifrån det enskilda barnets situation tas ofta större hänsyn till organisation, juridik och 

policydokument.45 När det gäller barns och ungas hälsa är det särskilt viktigt att stöd och behandling utgår 

ifrån en helhetssyn på barnet och barnets situation med en insikt om att psykisk hälsa, kroppsligt hälsa och 

hem- och skolsituation (omgivningsfaktorer) påverkar varandra och bildar en helhet. För att detta ska 

uppnås krävs att det allmänna 

- har öppen dörr och låga trösklar 

- kapacitet att se och arbeta med det sociala nätverket, samt 

- möjlighet till samverkan och samordning.46  

För att effektivt kunna möta barn och unga med psykisk ohälsa är kompetens inom flera olika 

kunskapsområden som psykologi, psykosocialt arbete, somatisk vård och pedagogik en förutsättning. Genom 

att samla de kompetenser och funktioner som behövs blir det lätt för barn, unga och deras föräldrar att hitta 

rätt eftersom det finns en tydlig samlad plats där hjälp kan erbjudas oavsett vad problemen beror på. 

Vårdcentrum kan med fördel utgöra plats där all hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå för barn och unga 

med psykisk ohälsa, inklusive utredning, diagnostik och behandling, kan tillgängliggöras för befolkningen. 

Förslaget har flera fördelar. Dels innebär det från ett medborgarperspektiv att det finns en enkel och intuitiv 

väg in i sjukvården oavsett vilket typ av problem som barnet eller ungdomen har. Det skulle också innebära 

att behovet av att lägga ned kraft på att utforma och uppdatera guider över vårdutbudet liksom att lägga tid 

på gränssnittsdiskussioner mellan olika verksamheter skulle minska.  

I vissa regioner i Sverige genomförs försök med utökade uppdrag till vissa vårdcentraler, vilket skulle kunna 

vara ett annat alternativ. Fördelen med vårdcentrum är emellertid ambitionen att ha ett nära samarbete 

med de kommunala verksamheterna. Just när det gäller barn och unga är ett samarbete mellan hälso- och 

sjukvården och skola och socialtjänst ofta avgörande för att barnets bästa ska kunna tillgodoses. Redan i dag 

finns familjecentraler i alla kommuner utom Heby, där flera olika yrkeskategorier tillsammans kring 

barnfamiljen, exempelvis barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socionomer från mödrahälsovård, 

                                                           
45 Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19 
46 Förstalinjeboken Stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa, Uppdrag psykisk 

hälsa, 2018  
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barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Regionens Samtalsmottagningar har i dag verksamhet 

förlagd till de flesta av länets kommuner och Ungdomsmottagningarna, som i dag finns på åtta platser i 

Regionens regi, har ett holistiskt arbetssätt där den unges hela hälsosituation och sociala situation beaktas 

och utgör ett viktigt komplement till den rent utredande och behandlande vården. 

Det faktum att det redan finns en rudimentär infrastruktur som är decentraliserad till länets kommuner är 

ett annat argument för att koncentrera primärvårdsinsatserna till de tänkta vårdcentrum som är under 

uppbyggnad, detta skulle också kortsiktigt bidra till att konsolidera de strukturer som i dag finns lokalt. I de 

diskussioner som förts inför införandet av effektiv och nära vård i länet har också flertalet kommuner 

framfört att barn och ungas psykiska hälsa bör vara prioriterat i arbetet. Mot bakgrund av dessa gynnsamma 

förutsättningar finns det skäl att argumentera för att arbetet med att upprätta vårdcentrum i länets 

kommuner skulle kunna påbörjas med en samlad barn- och ungdomshälsa i nära samverkan med 

kommunens berörda verksamheter redan under 2020. 

För att möjliggöra detta krävs emellertid en noggrann kartläggning av behov, patientflöden och hur de 

befintliga kompetenserna i regionen bäst svarar mot de olika kommunernas behov. Utgångspunkten är att 

rätt funktioner och kompetenser ska finnas på vårdcentrum i relation till befolkningens behov, vilket innebär 

att det inte räcker med att exempelvis bara ge en vårdcentral ett utvidgat uppdrag. Inriktningen måste 

istället vara att så långt det är möjligt analysera behov och tillgängliggöra de kompetenser som kommer att 

krävas för att möta de lokala behoven av utredning, diagnostik och behandling men också sociala och 

psykoedukativa insatser. Denna analys kan med fördel göras tillsammans med berörda kommuner för att 

säkerställa att utbudet kan möta befolkningens samlade behov av all typ av hälso- och sjukvård och socialt 

stöd.  

För att möjliggöra en ändamålsenlig organisationsutveckling är det också angeläget att se över de 

organisatoriska strukturerna. Som en effekt av den splittrade organisation som växt fram är de verksamheter 

som möter barn uppdelade på tre olika verksamhetsområden i regionens regi – nära vård, barnmedicin och 

psykiatri – och över 20 olika verksamheter (se avsnitt 2.3). Ytterligare aktörer finns inom lagen om valfrihet, 

framförallt vårdval vårdcentral men även vårdval privat psykoterapi, ca 80 vårdgivare.  För att åstadkomma 

en hållbar omstrukturering ställs stora krav på att säkerställa att berörd personal är delaktig i analys och 

omställning och att en sådan sker med hänsyn till att verksamheten måste fungera även under en 

omställningsperiod. En omställning behöver inte med nödvändighet innebära en organisationsförändring, 

åtminstone inte på kort sikt, utan bör ta sikte på hur den befintliga kompetensen gör bäst nytta för 

invånarna. 

3.1.4 Specialiserad vård  

I slutrapporten Effektiv och nära vård konstateras att en framgångsrik nära vård är beroende av ett 

tätt samarbete med den specialiserade vården. Detta gäller även i arbetet med psykisk ohälsa hos 

barn och unga. Vissa behandlingar kan exempelvis bara göras av specialist i barn- och 

ungdomspsykiatri och andra är kvalificerade behandlingar för till exempel svåra ätstörningar som 

kräver specialistkompetens. Samtidigt är det viktigt att arbeta effektivt med att även göra 

specialistvård lättillgänglig och inom en ram av kontinuitet för den enskilda patienten. Ett 

utvecklingsområde kommer sannolikt att bli en utbyggd digitalisering vilket skapar tillgänglighet för 

patienten men inte belastar verksamheten med restider om det inte är nödvändigt.47  

Habiliteringsverksamheten har specialistkompetens inom området funktionsnedsättning och 

erbjuder stöd, råd och interventioner till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar där 

                                                           
47 Effektiv och nära vård 2030 Målbild och strategi Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion, Region Uppsala, 
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behovet av insatser över tid ska vara omfattande och livslångt. Habiliteringen är en specialistresurs 

som kommer att vara värdefull med konsultation, viss specialistkunskap och kompetenser som inte 

finns i övriga organisationen i synnerhet när det gäller barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar av olika slag. Detta är en mindre del av verksamheten men habiliteringen har 

en lång tradition av teamarbete och nätverksarbete som kommer att vara nödvändigt att erbjuda på 

ett vårdcentrum i vissa fall.  

På samma sätt är BUP en högspecialiserad vårdgren. Antalet barn och unga med psykisk ohälsa i den 

specialiserade öppenvården har ökat kraftigt under de senaste åren, då unga i allt större utsträckning 

söker sig till BUP med egen vårdbegäran samtidigt som ett stort antal instanser remitterar till BUP 

vilket skapar en stor belastning på den högspecialiserade vården som inte rimmar med de förväntade 

behoven av sådan.48 Ytterligare en komplicerande faktor är att det är vanligt att unga själva tror att 

det är till BUP man ska söka sig när man har någon typ av psykisk ohälsa och att man måste ha 

självmordstankar för att få söka vård. 49 Målsättningen bör vara att psykiatrisk öppenvård så långt det 

är möjligt ska erbjudas inom ramen för vårdcentrums verksamheter. När det gäller barn och unga 

med svårare sjukdomstillstånd, komplexa tillstånd eller livshotande tillstånd krävs en högre grad av 

specialisering som även framgent bör koncentreras till BUP, som då verkligen ska fungera som en 

högspecialiserad vårdform. Ur ett patientperspektiv går det att argumentera för att det är av särskild 

vikt att kunna få en lättillgänglig vård för tillstånd som kräver längre behandlingsinsatser där restid 

och skolfrånvaro blir högre ju längre behandling som behövs. Vid svårare tillstånd som kräver särskild 

kompetens är det emellertid viktigt att också ta hänsyn till vårdsäkerhet och effektivitet varför sådan 

vård bör centraliseras även om det i vissa avseenden minskar tillgängligheten. Även slutenvården 

behöver vara centraliserad. Verksamheten är i dag begränsad till sex platser och psykiatrisk 

slutenvård, i synnerhet tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, (LPT), ställer 

stora krav på kompetens, säkerhet och kontinuitet varför det inte är rimligt att sprida ut den i länet. 

På sikt finns det också anledning att se över vilka instanser som ska kunna remittera till BUP för att 

motverka väntetider och ineffektiv administration. 

3.2 Utvecklad styrning och uppföljning 

Att styra mot mål och resultat dvs. att utifrån uppsatta mål strategiskt och systematiskt följa upp 

politikens genomslag är en grundläggande aspekt av målstyrning. Emellertid är många mål som anges 

för verksamheter som rör barn och ungas psykiska hälsa visionära och styrningen blir snarare 

processorienterad än resultatorienterad vilket gör det svårt att avgöra vilka effekter de aktiviteter 

som görs får för befolkningen (se avsnitt 2.2). För att få en vård som på kort och lång sikt möter 

medborgarnas behov är det viktigt att ha fokus på just det, och sätta upp övergripande mål som 

utgår från dessa.  

3.2.1 Begränsa antalet styrsignaler 

Efter att under många år granskat kommuner och regioners arbete med målstyrning konstaterar SKL 

att målstyrningens grundläggande idé på övergripande nivå är begränsning. Att samtidigt styra mot 

allt för många mål motverkar syftet med målstyrning eftersom syftet är att skapa fokus på det 

viktigaste i verksamheten. SKL konstaterar att många mål kan se ambitiöst och prydligt ut att men att 

det inte i praktiken fungerar som en styrning eftersom målen inte blir överblickbara. 

Rekommendationen är istället att begränsa antalet till två-tre politiskt bestämda mål inom respektive 

verksamhet, i syfte att åstadkomma en effektiv styrning. Dessutom är det viktigt att efterfråga, och 

                                                           
48 Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, Lumell Associates, 2017 
49 http://foreningentilia.se/wp-content/uploads/2019/03/Årsredovisning2018.pdf  
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mäta, resultat som speglar utvecklingen mot målen. SKL:s erfarenhet är att verksamheterna ofta 

tänker på resultat i termer av finansiella resultat medan det egentliga resultatmåttet bör utgå ifrån i 

vilken utsträckning regionen lyckas leverera service till sina medborgare som möter de behov som 

medborgarna har, till lägsta möjliga kostnad. Det finansiella blir därmed en ram, i likhet med 

lagstiftade åtaganden som god och säker vård och åtaganden i relation till statliga satsningar som för 

tillfället är för handen. 

 SKL förordar en internationellt använd modell som belyser helheten när ett resultat ska kunna 

utvärderas: 

Figur 7 Resultatutvärdering 

 

 

 

 

Källa: Mål och resultat att utveckla mål- och resultatstyrning, SKL 2014, s. 12 

 

Det är först när organisationen har kunskap om resultat som det är möjligt att svara på huruvida 

målen uppnås. Detta ger också fördjupade möjligheter till analys och benchmarking – finns det mer 

effektiva sätt att arbeta som göra att andra når bättre resultat med samma resurser? Vad finns att 

lära, är det mer resurser som behövs eller andra aktiviteter eller prestationer i verksamheten? Att ha 

tydliga resultatmål gör det lättare att resonera kring kvalitet. 

För detta krävs indikatorer som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda 

(SMART). Det är viktigt att understryka att en enskild indikator aldrig mäter alla aspekter av en 

service, utan ska mäta de prioriterade strategiska mål eller värden som prioriterats. SKL 

argumenterar för att bra resultatindikatorer ska mäta viktiga kvalitativa egenskaper av de regionens 

tjänster utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv, dvs fånga värden som har betydelse för de som 

tar del av tjänsterna.50 

För att komma vidare och skapa en ändamålsenlig målstruktur för det prioriterade området barn och 

ungas psykiska hälsa finns olika vägar att gå. Det finns skäl att argumentera för att ett större arbete 

bör initieras, med målsättningen att identifiera ett mindre antal resultatmål som är specifika för 

Region Uppsala. Detta ställer stora krav på att involvera medborgare, patienter och brukare för att 

säkerställa att det är deras uppfattning som får avgöra vad som är kvalitet och önskvärda resultat. 

Det går också att utgå från att den politiskt valda ledningen har den kunskap som krävs om 

medborgarna och att de utifrån sitt mandat från allmänna val bör utforma resultatmål som svarar 

mot väljarnas behov. Ett tredje sätt är att använda generiska mål som formulerats i exempelvis 

nationella undersökningar eller med utgångspunkt i ett nationellt utvecklingsarbete. Detta bör 

beslutas i särskild ordning. 

I slutbetänkandet från Nationell samordnare på området psykisk hälsa finns ett antal förslag på 

resultatmål, som i olika grad är applicerbart även för en region eller kommun. De mål som särskilt tar 

sikte på barn och unga är följande: 

                                                           
50 Mål och resultat att utveckla mål- och resultatstyrning, SKL, 2014 
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 Ökat psykiskt välbefinnande hos barn och unga,  

 minskad självupplevd psykisk ohälsa hos barn och unga, 

 minskat antal suicid i åldersgruppen 0 till 25 år, 

 större andel barn och unga som klarar skolmålen varje termin, samt  

 minskat antal unga som varken arbetar eller studerar.51 

Målen har ett tydligt fokus på befolkningen och resultat för medborgarna. Mål som utgår från 

befolkningens och patienternas behov kommer definitionsmässigt att kräva aktiviteter i samarbete 

med vårdgrannar och civilsamhället. En fördel är också om resultaten är möjliga att mäta genom 

befintlig datainsamling så att energi och tid inte behöver gå till att skapa nya mätningar.  

3.2.2 Genomlysning av administrativ börda 

Befolkningsbaserade mått innebär inte med nödvändighet att verksamheterna ska överge sina 

nuvarande mått. Vissa mätningar är obligatoriska som Väntetider i vården och övriga mått som ska 

rapporteras in till myndigheter eller SKL. Andra mätningar kan vara stöd för att säkerställa att vården 

som bedrivs motverkar vårdskador eller för att mäta resultat av behandling på individnivå. Finansiell 

uppföljning krävs för att säkerställa att verksamheten arbetar inom givna ramar och är till hjälp för 

att utvärdera resultatet av de aktiviteter som görs i verksamheterna och ska ligga till grund för 

framtida ekonomiska överväganden. 

Det är dock angeläget att analysera den administrativa bördan i verksamheterna med målsättningen 

att rensa så mycket det är möjligt med hänsyn till lagstadgade krav på återrapportering, 

analyskapacitet och patientsäkerhet. Det finns i allmänhet talrika exempel på inrapporteringar och 

uppföljningar som antingen har fyllt en funktion tidigare men inte gör det längre eller administration 

som skulle kunna vara viktig för verksamhetsuppföljning och utvärdering men där funktionaliteten är 

så låg att mervärdet av den nedlagda tiden inte står i paritet med syftet. Även när det gäller 

inrapportering till myndigheter och liknande finns det skäl att göra skillnad mellan vad som är absolut 

nödvändigt och vad som skapar mervärde i relation till patienter eller verksamhet, och fasa ut 

administrativa göromål som varken är bindande eller skapar mervärde. 

När verksamheten på vårdcentrum är i full drift finns det också anledning att överväga remissvägar 

till specialistvården. Mellan 2010 och 2016 ökade antalet remisser till BUP med 17 procent samtidigt 

som avslagen ökade med 170 procent, vilket kräver administration men framförallt medför att barn 

och unga väntar i systemet på att kanske få hjälp av en annan vårdgivare i systemet. En möjlig väg att 

gå är att endast vårdcentrum kan skicka remisser till BUP, medan skolan ges möjlighet att remittera 

till vårdcentrum vid behov. Grunden för en patientcentrerad remissgång måste emellertid vara att 

det finns en samsyn om vem som ska remitteras vart och varför samt att ansvaret för patientens vård 

ligger kvar på remitterande enhet tills behandling påbörjats.  

3.2.3 Flödesanalys 

I slutrapporten för Effektiv och nära vård konstaterar utredaren att den framtida hälso- och 

sjukvården i Region Uppsala på ett bättre sätt behöver möta befolkningens behov. Framtidens hälso- 

och sjukvård i länet måste utgå från behovet i befolkningen att få till stånd en struktur där samtliga 

delar bidrar till helheten.52 För att veta hur resurser ska fördelas och vilka funktioner som behöver 

finnas i organisationen, var och när, för att möta behoven hos barn och unga med psykisk ohälsa 

                                                           
51 För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt, SUO 2018:90 
52 Effektiv och nära vård 2030 Målbild och strategi Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion, Region Uppsala, 

2018 
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behöver befolkningens behov synliggöras, liksom nuvarande flöden. Befolkningens behov behöver 

sedan analyseras på kommunnivå för att få en bild av hur regionens samlade resurser bäst används 

och fördelas geografiskt för att möta behoven. Utifrån detta kan också en mer detaljerad 

produktionsplanering göras, som tar sikte på en beskrivning av hur mycket en verksamhet behöver 

producera per tidsenhet (år, månad, vecka, dag) för att möta patienternas behov. Utgångspunkten i 

den övergripande analysen bör vara Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer för de 

vanligaste sjukdomstillstånden som tar sikte på att vara ett underlag för ledning och styrning, om än 

inte ett stöd i mötet med den enskilda patienten. Beslutsstöd i mötet med patienten ska på sikt 

förstärkas med standardiserade vårdförlopp för olika diagnoser.  

I en kapacitetsplan matchas befintliga resurser mot det verkliga behovet av vård och övrigt som ingår 

i Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsuppdrag. Vårdutbudet i produktionsplanen omsätts först till 

timmar av olika slag, och kompletteras med de nödvändiga aktiviteter som inte finns med i 

produktionsplanen (administration och olika typer av möten) vilket gör det möjligt att beräkna 

behovet av timmar i produktionen för att möta behoven. 53 När det gäller psykisk hälsa är det 

sannolikt inte någon helt exakt beräkning eftersom befolkningens upplevda behov ofta är högre än 

det reella. Detta är dock viktig information för att se över om det är möjligt att på olika sätt stimulera 

ett mer korrekt sökbeteende och erbjuda primär- och sekundärpreventiva insatser. 

3.2.4 Köfri vård för barn och unga med psykisk ohälsa 

Att motverka köer och väntetider är alltid viktigt, men det är på många sätt särskilt viktigt när det gäller barn 

och unga med psykisk ohälsa. Ett barn som måste vänta för att få rätt insatser tappar inte sällan 

kamratrelationer och familjerelationer och skolarbete kan bli lidande vilket kan vara svårt att ta igen senare. 

Barn med problematisk skolfrånvaro hamnar inte sällan i en dålig spiral och barn som utvecklar depressions- 

eller ångesttillstånd riskerar att snabbt försämras och behöva mer avancerad vård. En delorsak till den 

tillgänglighetsproblematik som finns i BUP hänförs till en avsaknad av tillgång till stegvis vård enligt BEON-

principen (bästa effektiva omvårdnadsnivå), inklusive ett långsiktigt arbete med att erbjuda förebyggande 

insatser med en evidensbaserad ansats.54 

Ett systematiskt arbete för att korta väntetiderna och i ett första skede leva upp till den nationella 

vårdgarantin bör därför initieras skyndsamt. Kösituationen får allvarliga konsekvenser både för de 

barn och unga som väntar på nödvändiga insatser och för personal i verksamheten. Detta kräver att 

det finns en reell kunskap om hur många barn i kön som faktiskt behöver insatser från den 

specialiserade barn- och ungdomsvården och vilka som ska få sitt vårdbehov tillgodosett på en annan 

nivå. Målsättningen bör vara att på kort sikt (år 2019) leva upp till den nationella målsättningen för 

väntetider för barn och unga med psykisk ohälsa och på längre sikt (år 2020) helt avveckla väntetider 

för insatser på BEON-nivå. Arbetet bör påbörjas under hösten och bedöms kräva tillfällig 

resursförstärkning för att undvika undanträngningseffekter för de barn som nu är i behandling och 

har behov av detta. En sådan målsättning går också i linje med de överenskommelser om en förnyad 

kömiljard och bättre psykisk hälsa som träffats mellan regeringen och SKL 2019 och som omfattar 

totalt 3,3 miljarder kronor för 2019 vilket för Uppsalas del innebär en statlig stimulans om drygt 50 

miljoner kronor för att förbättra arbetet för psykisk hälsa, motverka ohälsa och korta köer i vården 

generellt. 

                                                           
53 Se t.ex. Produktionsplanering – processbeskrivning och riktlinjer för Region Östergötland, 2017 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/183369/Processbeskrivning.pdf  
54 Granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin – förstudie, Capire, 2018 
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3.3 Förstärkt vårdkedja och kontinuerlig utveckling 

För att möta utvecklingen med den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga krävs att 

kunskapsbaserade insatser kan erbjudas såväl på primärvårdsnivå som i den specialiserade barn- och 

ungdomspsykiatrin. För att motverka utvecklingen krävs kunskapsbaserade insatser som syftar till att 

främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa i syfte att minska behovet av vård bland Uppsalas unga, 

vilket kräver ett nära samarbete med kommunens olika verksamheter. Det finns även skäl att se över 

och säkerställa att det vårdutbud som finns svarar mot behov av vård på olika nivåer på ett effektivt 

sätt och att de insatser som erbjuds hänger ihop och skapar en vårdkedja. 

3.3.1 Stärkt delaktighet och inflytande för barn och unga i Uppsala 

FN:s konvention för barns rättigheter, Barnkonventionen, ratificerades av Sverige 1990 och innebär 

ett åtagande för Sverige som stat att säkerställa att alla åtgärder och beslut som rör barn utgår från 

ett barnperspektiv. Genom ratificeringen av barnkonventionen och två av dess fakultativa protokoll 

har Sverige förbundit sig till att respektera barnets rättigheter. Regeringen är ytterst ansvarig, men 

även riksdagen, kommuner, regioner och statliga myndigheter har fullt ansvar för att inom sina 

befogenheter främja och skydda barnets rättigheter enligt de internationella åtaganden som finns. 

Det innebär att såväl staten som kommuner och regioner behöver arbeta rättighetsbaserat och ha 

ändamålsenliga strategier för arbetet med att leva upp till barnkonventionen. Enligt 

barnkonventionens artikel 12 ska staten tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till ålder och mognad. Åsikterna ska dessutom tillmätas betydelse.55 

För att stärka barns och ungas röster i de frågor som berör dem är det viktigt att de kommer till tals. 

Detta gäller såväl nationellt som lokalt och regionalt. Det finns också ett värde i att många olika barn 

och unga, med olika erfarenheter, får höras för att säkerställa att det alltid finns ett aktuellt barn- 

och ungdomsperspektiv i det offentligas verksamhet. En viktig aspekt förutom rättighetsaspekten är 

att det finns stor potential att öka kvaliteten i verksamheten om användarna själva är med och 

utformar den och ges tillfälle att komma med förslag och synpunkter löpande.  

Vid sidan av att stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma i regionen om 

vad ett barnperspektiv innebär finns det behov av att utveckla arenor där barn och unga får komma 

till tals. Det finns många olika områden där barn och unga kan och bör få tillfälle att ha synpunkter, 

såsom utformningen av socialtjänstens insatser till barn och unga, skolans verksamhet och vårdens 

verksamhet. Det är också viktigt att ha arenor där barn och unga själva ges tillfälle till 

problemformuleringen, dvs. inte bara får svara på frågor om befintlig verksamhet utan också lyfta 

egna frågor som är viktiga för dem.  

Barn och unga behöver således ges utrymme att ha synpunkter på flera områden. Barn som har 

kontakt med vården bör löpande ges möjlighet att utvärdera vården och komma med 

förbättringsförslag. Det bör också finnas en arena för kontakt med en bredare grupp av barn och 

unga där det finns möjlighet att lyfta frågor som berör unga i Uppsala. Ett sådant initiativ måste av 

nödvändighet utformas tillsammans med barn och unga och det finns stora fördelar i att stärka 

samverkan med civilsamhället, exempelvis Barnombudet i Uppsala län och verksamheter som träffar 

eller företräder barn och unga. Vidare kan det finnas fördelar att samarbeta med kommunala 

verksamheter som socialtjänst och skola. Förslagsvis tas ett eller flera sådana initiativ under hösten 

2019 med sikte på att inrätta en långsiktigt hållbar struktur för delaktighet och inflytande som ger 
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förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete i verksamheten med utgångspunkt i barns och 

ungas erfarenheter.19 – våren 2020 

3.3.2 Utveckla Snorkel, Hälsoäventyret och Infoteket  

Inom regionen har flera positiva initiativ tagits som har potential att förstärkas, utvecklas och spridas. 

Snorkel är ett samarbete mellan regionen och kommunen som tar sikte på förebyggande verksamhet när det 

gäller barn och unga med oro eller nedstämdhet. Målgruppen är i första hand personal inom skolan och 

socialtjänsten och ett syfte med verksamheten är att sprida kunskaper om verksamma metoder vid 

nedstämdhet och oro/ångest till personal, föräldrar och ungdomar. Teamet bakom Snorkel kan bl.a. 

handleda elevhälsa och socialtjänst, erbjuda öppna föreläsningar för skolpersonal och socialtjänstpersonal 

och erbjuda föräldrakurser. Dessutom finns en hemsida som riktar sig till ungdomar med information, 

övningar och möjlighet att ställa frågor.56 Hälsoäventyret startade som ett projekt 2001 och har sedan dess 

utvecklats och finns i fem kommuner som också är samarbetspartners. Hälsoäventyret är en 

hälsopedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga i grundskolan och erbjuder elever möjlighet att 

arbeta med värderingar och attityder för att öka sin förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, 

etik, identitet och miljö. Hälsoäventyret är också en pedagogisk resurs för skolpersonal och andra vuxna som 

arbetar med barn och ungdomar och kan även erbjuda stöd till föräldrar genom särskilda 

föräldrautbildningar.57 Infoteket vänder sig till barn med funktionsnedsättning och vuxna som möter dessa 

barn och unga och kan erbjuda besökarna att läsa och låna aktuell litteratur, filmer, söka information på 

webben, tala med experter och lyssna på föreläsningar. I verksamheten finns också möjlighet att få mer 

information och visst stöd genom faktablad om olika diagnoser och funktionsnedsättningar samt ett 

visningstorg för kommunikativt och kognitivt stöd.58 

Sammantaget utgör dessa verksamheter en mycket bra bas för att erbjuda regionens medborgare kunskap 

om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättningar samtidigt som de erbjuder vissa tjänster av förebyggande och 

främjande karaktär. I viss utsträckning finns också vissa insatser som ryms inom primärvården som 

föräldrastöd och utbildning. Regionen bör se över verksamheterna samlat för att maximera genomslaget hos 

dessa verksamheter och säkerställa att alla som behöver kan nå informationen lätt. Vidare finns det 

utrymme för att optimera och synkronisera verksamheternas samlade utbud för bästa effekt inom de 

ekonomiska ramarna. Det finns också skäl att överväga om verksamheterna i valda delar kan fungera som en 

första ingång till vårdutbudet, exempelvis för psykoedukativa insatser och enklare insatser för kognitivt stöd 

till barn och unga med hyperaktivitetsproblematik eller andra typer neuropsykiatriska funktionsvariationer.   

3.3.3 Samarbete för att utveckla förebyggande och främjande arbete  

I jämförelse med andra nordiska länder är den självrapporterade psykosomatiska hälsan sämre bland 

ungdomar i Sverige. Detta gäller för såväl yngre som äldre ungdomar. Tydligast är den negativa för 

äldre ungdomar, och framförallt flickor. En naturlig åtgärd är att satsa på förebyggande och främjande 

insatser till gruppen, ett uppdrag som åligger både vården och elevhälsan. I hela landet går dock detta 

arbete trögt och vilka insatser som bör användas är inte fastslaget nationellt pga. svårigheter med att 

få fram kunskapsbaserade metoder och testa dessa i större omfattning. Dock finns bästa tillgängliga 

kunskap och goda exempel samlad av SKL som sedan 2016 har samarbetat med 

professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, skolläkare och 

yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens arbetat för att ta fram ett metodstöd för elevhälsan. 

                                                           
56 https://www.snorkel.se/om/  
57 http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Verksamheter/Halsa-och-habilitering/Verksamhet/Halsoaventyret/  
58 http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Om-infoteket/  
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Det finns också skäl att identifiera goda exempel internationellt för att utveckla en ändamålsenlig 

elevhälsa som lyckas med det förebyggande och främjande uppdraget. 

Region Uppsala bör inleda ett strukturerat arbete tillsammans med skolor och elevhälsor i regionen 

för att enas om och implementera de metoder som förordas i SKL:s metodstöd och framgångsrika 

metoder som använt nationellt och internationellt. Målet bör vara att främja hälsa, motverka ohälsa 

och analysera och tydliggöra var skolan och vården behöver samarbeta.  

3.3.4 Stegvis vård 

En brist som identifierats i en granskning från 2018 är att BUP belastas med patienter som ur ett 

BEON-perspektiv rätteligen borde ha omhändertagits på primärvårdsnivå.  

Under hösten bör Region Uppsala inleda ett arbete för att ta ställning till om det saknas insatser för 

att tidigt möta psykisk ohälsa, till en lägre kostnad men med samma kvalitet.  Genom att inventera 

det samlade vårdutbudet och vid behov utforma en modell för stegvis vård för de vanligaste 

tillstånden bland barn och unga kan man motverka risken för vård på för hög nivå vilket innebär 

ökade möjligheter för att erbjuda vård till fler i ett tidigare skede. En effektiv och tillgänglig vård 

kräver att det är lätt att få tillgång till en effektiv bedömning och identifiering av vanliga tillstånd, 

guidad självhjälp, fördjupad bedömning i de fall guidad självhjälp inte varit tillräckligt hjälpsam och 

manualbaserad behandling, individuellt och i grupp beroende på vad kunskapsläget säger. För barn 

och unga med neuropsykiatrisk problematik behövs lätt tillgänglig utredning i olika steg beroende på 

svårighetsgrad men också tillgång till arbetsterapeutiska insatser, psykoedukation och föräldrastöd.  

I detta sammanhang är också utbudet av förebyggande insatser central. Sömnskola, stresskola och 

andra manualbaserade insatser för grupper kan med fördel erbjudas till bredare målgrupper än 

personer med indikerad problematik. Skolan kan vara en arena för sådana insatser, liksom 

vårdcentraler eller Hälsoäventyret och Infoteket (se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3).  

Det finns också skäl att förstärka samarbetet med civilsamhället. I Region Uppsala har tidigare funnits 

initiativ med unga med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, Pillerpodden, som föreläser på skolor och 

berättar om egna erfarenheter vilket kan utgöra ett stöd för ungdomar som inte har behov av vård 

men av att förstå sin situation och hantera vardagliga utmaningar och stödja varandra. Föreningen 

Tilia är en annan organisation där unga stödjer andra unga som har problem av det slag de benämner 

mellantinget, dvs. unga som inte mår bra men inte är i behov av vård, genom bl.a. chatt och 

lägerverksamhet. Tilia har också tagit fram och provat en modell för att arbeta med självkänsla, Be 

You, som ger ungdomar möjlighet att själva eller tillsammans med andra stärka sin självkänsla och 

främja psykisk hälsa.59 Det finns också möjlighet att samarbeta med idrottsrörelsen, scoutrörelsen 

och liknande aktörer för att utbilda vuxna som möter barn och unga att främja hälsa och motverka 

psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten har just nu ett uppdrag att ta fram ett utbildningspaket för 

vuxna i den ideella sektorn som ska kunna användas för utbildningsinsatser med syfte att utbilda 

vuxna att möta barn och unga och kunna utgöra ett kompletterande stöd.  

Denna typ av främjande insatser är också prioriterat i flera statliga satsningar med åtföljande 

statsbidrag och i Allmänna Arvsfondens verksamhet varför ett sådant samarbete med fördel skulle 

kunna finansieras med statliga medel och utvärderas. Regionen bör överväga möjligheten att 

tillsammans med regionala aktörer från civilsamhället utforma ett eller två projekt för att stärka 

kapaciteten i civilsamhället, som kan finansieras av statliga medel. 

                                                           
59 https://www.foreningentilia.se/beyou-sjalvkansla/  
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3.3.5 Etablera en arena för gemensam analys och kompetensutveckling 

kompetensförsörjning 

Bästa tillgängliga kunskap ska styra vilka insatser som ges. Kunskapsstyrning kan ses som ett system 

som syftar till att i ökad utsträckning åstadkomma en evidensbaserad praktik så att kvalitetssäkrad 

kunskap sprids och används inom olika verksamheter, samtidigt som icke evidensbaserade eller 

skadliga metoder rensas ut. För att kunna erbjuda kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård krävs 

dels tillgång till bästa möjliga kunskap, dels förutsättningar för ett kollegialt utbyte av kunskap.  

Lumell Associates bedömer att det finns en tillitsproblematik mellan verksamheter i länet, såväl inom 

regionen som mellan regionen och kommunernas verksamheter. I rapporten rekommenderas 

regionen att skapa förutsättningar för berörda parter att träffas och få förståelse för varandras 

verksamheter, uppgifter och förutsättningar att utföra dessa samt påbörja ett arbete för att stärka 

tilliten och kunskapen mellan verksamheter inom länet.60 Det är av stor vikt att personalen i regionen 

ges möjlighet till relevant kompetensutveckling för att möta de behov som finns. Vidare förutsätter en 

kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård att det finns möjlighet till professionellt utbyte av klinisk 

erfarenhet och reflektion. Av detta skäl behövs en arena för professionerna inom alla verksamheter 

som möter barn och unga att mötas och löpande skapa en gemensam problemformulering och 

professionell samsyn för att skapa en helhetsbild av regionens hela uppdrag. Detta skulle med fördel 

samordnas med kommunerna. En sådan arena skulle också fungera som ett sätt att minska 

dubbelarbete som uppstår när organisationer ovetande om varandra erbjuder samma eller liknande 

insatser till samma barn.  

Som konstaterats ovan utmärks verksamheten som möter barn och unga med psykisk ohälsa av 

splittring, delvis otydliga uppdrag och organisatorisk suboptimering. För att kunna möta befolkningens 

samlade behov effektivt – dvs. på rätt nivå vid rätt tillfälle – är det angeläget att kunna identifiera och 

diskutera gemensamma utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Region Uppsala bör därför samla alla 

verksamheter som möter målgruppen löpande i syfte att skapa en helhetsbild av problem och 

utmaningar men också av tillgång till kompetent personal och relevanta funktioner. En sådan analys är 

också en förutsättning för att regionen ska kunna leva upp till riktlinjerna för prioriteringar inom vården 

som riksdagen beslutat (se avsnitt 1.2.3). Inom ramen för ett sådant arbete finns också möjlighet att 

utforma ett ändamålsenligt kompetensutvecklingsprogram med hänsyn tagen till hela verksamheten 

och en plan för kompetensförsörjning som avser hela regionens verksamhet på området. Det går också 

att systematiskt uppdatera kunskapen om bra och dåliga exempel från andra regioner liksom 

internationella exempel som går att implementera för att förbättra och effektivisera verksamheten. 

I takt med att verksamheterna på vårdcentrum utvecklas kommer kommunernas verksamheter 

behöva involveras i ett sådant arbete. Från barnets eller ungdomens perspektiv är det inte intressant 

vilken huvudman som har vilket ansvar utan att det fungerar i praktiken. Detta kommer att kräva att 

analysen av vilka funktioner och vilken kompetens som behöver finnas för att möta behoven lokalt 

görs från ett barnperspektiv, och inte med utgångspunkt i olika lagstiftningar eller huvudmannaskap. 

Detta arbete kommer också behöva involvera viss perspektivförskjutning för de inblandade, då 

kommunens verksamhet följer en delvis annorlunda logik jämfört med vårdens inte minst vad gäller 

organisation och lagstiftning. Av detta följer inte sällan också delvis olika synsätt på hur beslut fattas, 

ansvarsfrågor och syn på individen och dennes sociala sammanhang. I samarbetet med kommunerna 

behöver personal få möjlighet att vid sidan av kunskapsutbyte och arbeta för att skapa samsyn och 

gemensam problemformulering i olika organisationskulturer. Denna satsning bör följas av en riktad 

                                                           
60 Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, Lumell Associates, 2017 
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ekonomisk satsning på en för regionen ändamålsenlig samlad kompetensutveckling för att på helheten 

möta barns och ungas behov.  

På längre sikt bör Region Uppsala också inleda ett långsiktigt strukturerat samarbete med Uppsala 

Universitet för att säkerställa kompetensförsörjningen. Målet bör vara en samsyn gällande kompetens 

hos nyutexaminerade men också att gemensamt skapa förutsättningar för en ändamålsenlig utbildning 

där Region Uppsala kan bidra med särskilt anpassade praktikplatser och utbildningsplatser för att möta 

universitets och studenternas behov. Om det finns en samsyn avseende kompetensmål finns det 

möjlighet att skapa ett samarbete som dels gör utbildningen och utbildningssituationen mer 

ändamålsenlig samtidigt som Region Uppsala systematiskt kan dra nytta av studenternas kompetens, 

såväl under praktiktjänstgöring som efter examination. Det kan också utredas om det finns möjlighet 

att koppla klinisk forskning till regionens verksamheter i ett systematiskt program med universitetet 

för att stimulera den kliniska forskningen på området i form av en akademi eller liknande. 
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