En tillgänglighetssatsning för
barn och unga med psykisk ohälsa

Sammanställning av måluppfyllelsen
per den 31 oktober 2010

Överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting
Från och med den 1 juli 2010 är vårdgarantin en del av hälso- och sjukvårdslagen. De flesta
landstingen uppfyller denna inom barn- och ungdomspsykiatrin, vad gäller 90 dagar, som maximalt
längsta väntetid till ett förstabesök.
För att ytterligare förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa enades regeringen
(Socialdepartementet) och Sveriges Kommuner och Landsting i februari 2009 om en långsiktig
satsning med målsättning, att utöver de grundläggande kraven i den nationella vårdgarantin, kunna
erbjuda tid för ett förstabesök inom högst 30 dagar och efter beslut om fördjupad utredning eller
behandling få detta inom högst 60 dagar.
Dessutom ska ett förändringsarbete genomföras inom första linjens vård och omsorg för barn och
unga med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, vilket innebär att ett antal fungerande modeller för
arbets- och samverkansmetoder som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå ska tas fram..
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Överenskommelsen 2010
Avsikten har varit att genom årliga överenskommelser ange de närmare villkor som ska gälla för det
prestationsbaserade bidraget.
Under 2010 fördelas etthundrasju miljoner kronor mellan de landsting som når målet vid
avstämningsdagen att minst 90 procent av patienterna i landstinget har väntat 30 dagar eller
kortare på ett första besök och etthundrasju miljoner kronor fördelas mellan de landsting som når
målet att 90 procent har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad fördjupad utredning/behandling.
Två avstämningar om väntetidsutvecklingen för denna överenskommelse har gjorts under 2010. En
avstämning den 31 mars samt en avstämning den 31 oktober 2010.
Avstämningen som nu skett den 31 oktober ligger till grund för fördelning av årets medel.
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Resultat
-

Resultatet av den långsiktiga satsningen är hittills mycket goda för landstingens barn- och ungdomspsykiatriska
enheter. Exempelvis har antalet barn som har väntat längre än den allmänna vårdgarantins tidsgräns, 90 dagar, de
senaste åren minskat från över 600 barn i riket till idag 11 barn.

-

Vad gäller den långsiktiga satsningen med successivt skärpta tidsgränser uppnås detta av en majoritet av landstingen
vid avstämningen den 31 oktober 2010.

-

Endast Örebro har inte uppnått målen vad gäller andel väntande kortare än 30 dagar till ett förstabesök och Stockholm,
Västmanland och Örebro klarar inte gränsen vad gäller andel väntande kortare än 60 dagar till en fördjupad utredning
och behandling

-

I 2010-års krav för stimulansmedel ingår enheter inom barn- och ungdomspsykiatriförvaltningens uppdrag/ansvar. I
kraven för att få ta del av medel för 2011 kommer tidsgränsen att skärpas och resultatredovisning ska ske från alla
verksamheter inom landstingen med uppdrag kring barn och ungdomar med psykisk ohälsa, t.ex. habiliteringsenheter.
Många landsting redovisar redan idag resultat från dessa enheter till den nationella väntetidsdatabasen.

Stimulansmedel för väntande barn och unga med
psykisk ohälsa
– avstämning 31 oktober 2010
Fördjupad utredning eller
behandling

Förstabesök

90% har väntat 30 dagar eller kortare på ett
förstabesök
resp.
90% har väntat 60 dagar eller kortare på
fördjupad utredning eller behandling
Ej uppnått målen/kriterierna

Andel som väntat 30 dagar eller kortare på ett förstabesök
inom barn- och ungdomspsykiatrin den 31 oktober 2010

Andel som väntat 60 dagar eller kortare på fördjupad
utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatri
den 31 oktober 2010

Sammanställning av redovisade uppgifter för ett förstabesök
inom barn- och ungdomspsykiatrin den 31 oktober 2010

Sammanställning av redovisade uppgifter för fördjupad utredning och
behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin den 31 oktober 2010

Not: Socialstyrelsens beslutsunderlag för utbetalning av medel. Beslut taget 2010-12-08 för utbetalning under december.

Vårdgarantiavstämning - antal barn i riket som väntat längre än 90
dagar på ett förstabesök inom barn- och ungdomspsykiatrin

Kontaktperson för frågor om barn- och ungdomspsykiatrin vid Sveriges Kommuner och Landsting
Ing-Marie Wieselgren

ing-marie.wieselgren@skl.se

Följ det aktuella väntetidsläget på www.vantetider.se
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Tel: 08 – 452 77 92

