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Bakgrund/problembeskrivning – varför är detta viktigt?

• Länge haft långa väntetider

• Administrativt osmidigt system

• Vårdgaranti 30 dagar

• Patienter fått träffa olika behandlare

• Fördröjd vård

Konsekvenser av fördröjd vård: 

- Ökad psykisk ohälsa 

- Missar skolgång/aktiviteter/deltagande i viktiga händelser i livet

- Påverkar hela familjen



Mål – vad vill ni åstadkomma?

Mätetal/indikatorer som visar förändringar/förbättring mot målen

Ökat antal patienter som ska få tillgång till vård inom 30 dagar efter 

nybesök/bedömningssamtal

Mätetalet är % av totala antalet nybesök i teamet, i aktuellt team är målvärdet 
100 %
- Data följs upp manuellt på teamnivå och från Rebusrapport för hela    

kliniken

Ökad nöjdhet hos behandlare som kan inleda behandlingsinsats direkt.

- Följs upp via enkät

Minskning av administrativ tid

- Registrera tidsåtgång under specificerad tidsperiod för teamsekreterare och 

teamledare



PDSA – testade aktiviteter/förändrade arbetssätt för att närma er målen

Behandling inleds inom 30 dagar av den behandlare som tagit emot nybesöket

4

• Individuellt: Behandling/kartläggning max 5 tillfällen,”, komplettering utredning, läkemedelsbehandling, 

• Efter uppföljning VS – individuellt anpassat föräldrastöd, bedömning/behandling barnet, basanamnes, 

 

 

         

 

                         

        

Ångest bas, KOMET, 
Känsloregleringsgrupp, 

traumainfo,  Deplyftet, IPT, 
I-KBT

Nivå 1

Utvärdering Till nivå 2, köas om ej akut

Indivudiell kartläggning 
och behandling max 5 

tillfällen

Nivå 1

Uvärdering
Till andra insatser nivå 1 
alt. till nivå 2, köas om ej 

akut

Vardagstrategier

Nivå 1 
Utvärdering

Individuellt 
föräldrastöd

Utvärdering Till nivå 2, köas 
om ej akut

Indivudella insatser (behandling, 
prioriterad fördjupad bedömning) 

Nivå 2

Utvärdering

GED inkl. autsim och ADHD 
grupp ungdom 

Läkmedelsbehandling

Nivå 2

Utvärdering

 

 

Nybesök – nya 

ärenden 

Nybesök – 

ärenden som 

fått insats hos 

annan 

vårdgivare alt. 

där nivå 1 ej 

bedöms 

lämpligt.  



PDSA – testade aktiviteter/förändrade arbetssätt för att närma er målen

Tidigare ärendegång

- Fler omfördelningar dvs. patienten 

träffade olika behandlare

- Bedömningar fick genomföras flera 

gånger då patientens tillstånd och behov 

kunde förändras under väntetid

- Mer administration pga administrering av 

köer

1

Nybesök(max 2)

Initial bedömning –

symtom, duration, funktion 

och omhändtagande. C-gas, 

SDQ och diagnos

Dragning i team

Beslut BUP/inte BUP

Dokumentation i jnl.

1:a Behandlingssamtal 30 dagars

Vårdplan

Info om fortsatta åtgärder

Psykoedukation

Egen vård

Ärendegång Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Norrköping 

Cool Kids
Chilled
”Depressionsgrupp”

Vardagsstrategier

KOMET
CPP
Info om 

traumareak.

familjehem 

Behandling/kartläggning 
3-7 tillfällen
Vårdplan

Utvärdering av 

gruppbehandling 

Utv. av vårdplan

Beslut om 

fortsatt 

behandling

Utv.av vårdplan  

behandlingsansvarig

Avslut

Utvärdering efter behandling/kartläggning 

Utvärdering vårdplan.  I team och med patient

Avslut

SDQ & 

C-gas

Beslut om 

fortsatt 

behandling

Beslut om 

fördjupad 

bedömning 

nivå 1

Se separat 

dokument 

om fördjupad 

bed. 

C - besök

Avslut

Max 1 mån

Beslut om 

annan 

behand-

lingsform/

Ny behand-

lare

Obs! 
Bokas 
av 
sekr.



Hur går ni vidare?
Nästa steg:

- Fortsätta med förändringen i aktuellt team 

- Sammantagen bedömning utifrån måtten om föräringen bör genomföras i hela öppenvården

- Studera vårdförloppstiden

Utmaningar:

- Ökad stress och ojämn arbetsbelastning

- Implementering av nytt arbetssätt

Möjligheter:

Kortare vårdförlopp

Ökad tillgänglighet

Ökad patient och behandlarnöjdhet. 


