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Bakgrund/problembeskrivning – varför är detta viktigt?

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har bristande 
tillgänglighet inom flera områden: nybesök, behandling 
(både tid till läkare och för psykologisk behandling) och 
neuropsykiatrisk utredning, varav mest allvarliga är:

* Psykiatrisk/psykologisk behandling

* Neuropsykiatrisk utredning

Vi har valt att fokusera på neuropsykiatrisk utredning vid 
länets utredningsenhet.



Beskrivning utredningsenheten

• Uppstart våren 2020

• Gemensam enhet med habiliteringen med syfte att 
öka kvalitet för utredningar och minimera risken att 
patienter hänvisas mellan enheterna.

• Målet var att skapa en robust utredningsenhet för 
ökad tillgänglighet.



Utgångsläge – tillgänglighet BUP

Målet för nybesök inom 30 dagar uppnåddes inte för utredningsenheten.



Mål – vad vill ni åstadkomma?

Syfte

Syftet med detta arbete är att ge barn- och ungdomar i Blekinge rätt vård i rätt tid på rätt 
vårdnivå.

Målen är att:

• minska kötiderna

• arbeta fram ett arbetssätt för att förbättra tillgängligheten på BUP-mottagningen och 
utredningsenheten med bibehållen god kvalitet.



Programlogik – BUP tillgänglighet
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Processkarta nuläge - nyläge



Utförda aktiviteter
• Framtagande av rutin för nytt 

arbetssätt gällande första besök

• Ny remissmall

• Öppen tidbok

• Utbildningsinsatser

• Förflyttning av befintliga resurser

• Start mitten av oktober 2022

Resultat över tid -
Grafisk beskrivning av er resultatuppföljning mot målen



Hur går ni vidare?

• Fokusera på det fortsatta arbetet med aktiviteter i 
handlingsplan för fortsatt resa mot nyläge, t ex:
• Produktions- och kapacitetsstyrning

• Struktur för behandling enligt framtagna riktlinjer

• Prioriteringslista 

• Fortsatt arbete med tillgänglighet för 
utredningsenheten


