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Bakgrund/problembeskrivning – varför är detta viktigt?

BUP har under lång tid försökt att ändra sitt arbetssätt för att på ett 
bättre sätt möta upp patienter utifrån bättre tillgänglighet. De flesta av 
våra mottagningar når inte vårdgarantin.

BUP har inte haft någon Första linje verksamhet vilket har gjort att mer 
eller mindre av alla barn och ungdomar med psykisk ohälsa har sökt 
vård via BUP. Köerna har med tiden växt med högre takt än vad BUP 
har ändrat sitt arbetssätt för att möte upp patienterna. 

2020 påbörjades en organisationsförändring för att på sikt kunna 
effektivisera patientflödena och förbättra tillgängligheten. 
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Mål – vad vill ni åstadkomma?

Mätetal/indikatorer som visar förändringar/förbättring mot målen

• Övergripande mål är att nå en bättre tillgänglighet genom 
förändrade arbetssätt. 

– Att patienter erbjuds tid till första besök inom 90 dagar. 

• Varje mottagning för statistik på antal remisser och 
egenvårdbegäran som tas emot. 

• Varje mottagning för statistik på antal besök per medarbetare/v

• Via Cognos tar vi ut statistik på väntande till första besök varje 
månad (Bild fr cognos)
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Resultat över tid - Grafisk beskrivning av er resultatuppföljning mot målen

Sedan januari har vi minskat antal patienter som väntar 
på första besök. En minskning med 61%
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PDSA – testade aktiviteter/förändrade arbetssätt för att närma er målen

• Ledningsgruppen arbetade fram en handlingsplan med fokus 
förbättrad tillgänglighet. I handlingsplanen framgår aktivitet, ansvar 
och uppföljning. 

• Enhetschefer har gemensam utvecklingstid 3 timmar varje vecka. 

• Enhetscheferna har jobbat med mindre medarbetargrupper utifrån 
specifika frågeställningar för att ta fram rutiner och förankra 
arbetssätt med medarbetare.

• Vid ledningsmöten har Ec avrapporterat status och handlingsplanen 
har succesivt reviderats. 
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Handlingsplan – aktiviteter 2022
Mål Aktivitet Resultat
1.Genomgång av de gamla väntelistorna. Genomgång av väntelistor, brev om 

kvarstående behov och avslut revidera och 

ta bort listor som påverkar statistiken. 

Halvering av antal väntelistor som medfört 

fel statistik till SKR. 

Sammanslagning av väntelistor för Cs-

återbesök. 

Avslut av patienter. 
2.Klargöra relevanta uppgifter för 

kapacitetsprognos.

Beräkna:
• Antal nybesök per behandlare (12st/v)

• Antal patienter som påbörjar behandling 
efter bedömning

• Antal NPF utredningar per vecka/månad

• Antal CS behandlingar vi kan sköta/följa 
upp. 

Registrerar veckovis statistik med 

sammanställning varje månad. Remisser 

mottagna månadsvis. 

Varje mottagning lägger upp besöksplanering 

utifrån statistiken som rapporteras. 

Utredningar planeras in terminsvis. 

3.Öka antalet nybesök per mottagning 

per vecka med 2-4 utöver de som redan 

genomförs

Öka antalet ny-bedömningar med fokus på 

de som väntat längst.

Schemaläggning av personal för att nå 

målsättningen. Planering för särskild 

bedömningsgrupp som skall ta ytterligare 24 

nybömningar vår/höst. Fler 

bedömningsärenden till läkare. 

4. Standardisera vad som ska ingå i varje 

nybedömning/ nybesök

Översyn av mallar. Fastställande av rutindokument framtagna 

bl.a. i projektgruppen.

5. Standardisera vad som ska ingå i varje 

utredning och tidsåtgång

Snabbspår för utredningar, vilka alternativ 

finns?

Arbetet inkluderar översyn av 

remisskriterier. 

Riktlinje för gemensamma rutiner.
6. Införa utredningsveckor för alla 

psykologer.

Planering för insatsen under 2022. Varje mottagning planerar in extra 

utredningsinsatser vår och höst.

7. Tydliggöra vårdtider och remisskriterier BUP´s uppdrag behöver tydliggöras och 

kommuniceras samt förväntningar och 

vårdtider klargöras.

Samverkansform mellan vårdgrannar BUM 

och HAB. 

Revidering av rutin för samverkan och 

ansvarsfördelning mellan BUP, HAB och 

skolans huvudmän.
8. Rekrytering av digital läkare Digitala ”läkare” och utbildningar. Läkare anställd på distans för att utföra Cs 

medicinuppföljning digitalt. 

9. Överföring av ärenden till ”Första 

linjen”

Patienter hänvisas att ta kontakt med 

första linjen om man inte uppfyller 

kriterierna för Specialistvård. (C-GAS över 

53) Utarbeta gemensam rutin med Barn 

och ungdomsentrén.

Rutin framtagen för patientarbete mellan 

specialistvård och första linjen Barn och 

ungdomsentrén (BUE).

10. Öppna tidböcker Medarbetares Outlook skall vara 

uppdaterad. Uppföljning av införandet.

Merparten av medarbetares Outlook över 

länet är uppdaterade. Fortsatt 

uppföljningsarbete. 
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Produktionsplanering

Produktionsplan

Mottagna

Inkomna

Avisade

Mottagna ärenden 2022 preliminärt. 
25 nybesök per vecka
100 nybesök per månad
1100 nybesök per år
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Handlingsplan 2023

Handlingsplan

Ledningsgrupp

Enhetschef

Mottagning

Medarbetare

Arbetsgrupper

0. Tillgänglighet Föräldrastöd

Gruppbehandling

Kapacitetsbedömning. ex.  Hur många remisser 
kommer in? Hur många tider har vi/behöver vi?

Öppentidbok

1. Stegvis vård Implementering av gemensamma rutiner med 
BUE (Första linjen)

Implementera VIP.

”En väg in”

2. Inklusionskriterier. Avvisa bristfälliga remisser, utgå från 
remissinnehållet.

Frastexter

Uppdatera remisskriterier

3. Tydliga behandlingspaket Avsluta fler behandlingar

Vidmakthållandeplan

Vårdplaner, länsgemensam utbildning


