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Sammanfattning
Mycket positivt har hänt under VISIT:s första verksamhetsår. Vår öppna mottagning
har under tidsperioden november 2011 – december 2012 haft kontakt med 124 ärenden.
Vi har medverkat i 43 st samverkansmöten/konsultationer. Öppenheten, den höga tillgängligheten och närheten har haft stor betydelse för besökarna. Att vi tagit emot alla
som sökt är viktigt i sammanhanget.
VISIT skulle inte vara en akut verksamhet. Men vår öppenhet och höga tillgänglighet
har gjort att vi kommit i kontakt med suicidnära unga människor, vilket måste ses som
positivt och som en förebyggande verksamhet. Alla har hänvisats eller remitterats vidare till specialistnivån för bedömning. Kvalitets-, samverkans- och gränsdragningsfrågor
har då behövts förtydligas, några unga vuxna har efter suicidriskbedömning velat fortsätta hos VISIT.
Många besökare och korta kontakter har inneburit en hög arbetsbelastning och hög arbetsintensitet på VISIT. Skall vi kunna upprätthålla den höga tillgängligheten blir det
nödvändigt med personalförstärkning. Alternativen är att införa en permanent väntelista, avgränsningar och/eller styrning av flödena. Men då minskar tillgängligheten och
servicenivån sänks. Den höga arbetsbelastningen innebär också att verksamheten inte
hinner ägna så mycket tid som önskas till förebyggande insatser.
Överraskande många med svår psykisk ohälsa har sökt sig till oss, vilket också ställer
krav på hög kartläggande och diagnostisk kompetens hos personalen. Vår erfarenhet delas av andra verksamheter inom första linjen i landet. Kartläggningar och psykiatriska
bedömningar i första linjen måste kunna ske snabbt med hög kvalitet för vidare hänvisning eller remiss till vårdgrannar.
På VISIT har vi känt en allt tydligare önskan om att kunna utveckla ett slags lotsfunktion. Vi vill följa en del av våra besökare in i andra verksamheter, för att göra omhändertagandet så bra som möjligt. En del unga vuxna och andra klienter har svårt att beskriva sina behov och det är då önskvärt att vår kunskap tillvaratas av andra.
I personalen har vi en stor förväntan på vår medverkan i arbetet på SKL:s intensiva
nivå. Vi har fått en särskild resurs bl a för att följa den pågående kunskapsprocessen
inom första linjen, för att kunna beskriva vår egen verksamhet och för att utforma olika
rutiner och riktlinjer. På intensiv nivå skall vi även prova helt nya utvärderingsinstrument för måluppfyllelse, klienternas funktions- och symtombild, förbättringar och
nöjdhet.
Vid den första forskningsrapporteringen den 30 november 2012 var underlaget för litet
för att forskarna skulle kunna utvärdera sådant som nöjdhet och behandlingsutfall. Den
första SQPM-enkäten (samverkan mellan VISIT och deras samarbetspartners) visad
samtidigt på en positiv erfarenhet/förväntan från våra samverkanspartners om VISIT:s
verksamhet. Forskningen om VISIT blev först kraftigt försenad pga. etikprövningsprocessen. Sedan har det visat sig att ytterst få av våra första besökare vill delta i forskningen. Bortfallet är även högt hos dem som tackar ja till deltagande. Orsakerna till det
låga deltagandet är flera, och frågan måste utvärderas i dialog med forskarna.
Från vår dokumentation kan vi sammanställa mycket statistik. Väntetiden till första
återkopplingen på telefon är 2 dagar. Vi har många telefonrådgivningar. Väntetiden till
första besöket är i genomsnitt 15 dagar. Målet med ett första besök inom fem arbetsda-
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gar når vi med andra ord inte. Vi har haft många korta behandlingskontakter. 60 % avslutas inom 90 dagar. I diagrammet Anledning till avslut kan man se att majoriteten av
våra besökare lämnar VISIT utan att vara färdigbehandlade. De lotsas eller hänvisas vidare till vårdgrannar. Våra vanligaste åtgärder handlar om behovsbeskrivning, kartläggning och klargöranden. Men vi har använt många behandlande åtgärder. Drygt 70 procent tar kontakt med VISIT på egen hand. Många av dem är rekommenderade av olika
samarbetspartners.
Samverkan mellan tre huvudmän har varit mycket positivt. Samtidigt har yrkesgruppernas mycket olika tjänstgöringsgrader motverkat teamets samverkan och flexibilitet. I
projektet har vi märkt att samverkan inte alltid är enkel. Sådant som samordning, kartläggning, planering, åtgärd och dokumentation är komplicerade frågor när tre förvaltningar skall samverka. Ibland betonar vi olika behov och utgångspunkter. Det kommer
att behövs flera detaljerade förtydliganden, exempelvis av samverkansformerna mellan
våra tre förvaltningar och av begrepp som utredning, kartläggning, tidig upptäckt och
tidiga insatser.
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Organisation, bakgrund, lokaler
Mellan Hagfors kommun och Landstinget i Värmland finns sedan 2007 en samverkansmodell för frågor som rör barn och ungas hälsa. En styrgrupp med politiker och
tjänstemän leder verksamheten och till sin hjälp har man en beredningsgrupp som består
av cheferna för vårdcentralen, resurscentrum, skolan och barnomsorgen. VISIT utgör en
av enheterna inom Barn och ungas hälsa.
VISIT är ett treårigt samverkansprojekt. Projekttiden sträcker sig mellan april 2011 –
mars 2014. Projektet har fått olika typer av stöd från SKL.
Mottagningen är lokaliserad på Vårdcentralen i Hagfors, i samma korridor som Ungdomsmottagningen och Barn- och ungdomspsykiatrin. Verksamheterna har både egna
och gemensamma lokaler. Samlokaliseringen innebär fördelar bl a med samverkan.
VISIT:s uppgift
VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år.
Mottagningen vänder sig till boende och studerande i Hagfors kommun. VISIT:s uppgift är ”att skapa en effektiv och välfungerande Första linje, råd, stöd och behandling
för barn, unga och familjer utifrån samverkan mellan allmänmedicin, skolan och socialtjänsten”.
VISIT:s mål
En tydlig arbets- och ansvarsfördelning mellan aktörer på generell och specialistnivå inom kommun och landsting
Hög tillgänglighet
Telefonrådgivning anmälningsdagen
Ett besök för bedömning inom fem arbetsdagar
Vid bedömningen görs en planering för kommande insatser
Personal på förskola och skola ska få stöd genom konsultation
Hos 80 % av barn och unga ska den psykiska hälsan förbättras
80 % av barn, unga och familjer ska vara nöjda
Personal som arbetar på VISIT
Erika Steorn, 20%
Eva Steorn, 20%
Anna Henriksson, 50%
Ulf Hjelm, 100%
Tina Persson, 50%

specialpedagog, Kyrkhedens skolområde,
Hagfors kommun
specialpedagog, Älvstrandens skolområde,
Hagfors kommun
socionom, Barn- och ungdomsenheten, Hagfors kommun
psykolog & samordnare, Vårdcentralen i Hagfors,
Landstinget i Värmland
projektkoordinator, Vårdcentralen i Hagfors, Landstinget i
Värmland

Sekretess och tre självständiga verksamhetsområden
Personalen tillhör tre verksamhetsområden, socialtjänstens barn- och ungdomsenhet,
grundskolan och allmänmedicin. Sekretess gäller mellan olika myndigheter och mellan
självständiga verksamheter inom samma myndighet.
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Från projektplan till verksamhet på 3 månader
Personalen rekryterades vid olika tidpunkter. Från mitten av augusti 2011 startade vi arbetet med att utforma verksamhetens innehåll och upplägg. Vi gjorde bl a studiebesök
på Barn- och familjehälsan i Bollnäs. Vi hade flera möten med forskarna, utformade en
broschyr och en hemsida, satte samman en dokumentationsblankett, formulerade samtyckeblanketter, undersökte olika skattningsskalor, gjorde en PowerPoint om verksamheten, lade fast en strategi för dokumentation, kartläggning, behandling, samverkan och
information.
VISIT:s modell för förebyggande verksamhet och behandling växte fram utifrån målen
i projektplanen. Hög tillgänglighet, snabba insatser, noggrann behovsinventering, samverkan och flexibilitet är några vägledande ord.
Särskilt tillgängliga för barn och unga
VISIT:s ambition är att barn och unga ska delta aktivt i behandling och utvärdering.
Ungdomar kan söka själva till VISIT. Vår inriktning mot unga märks i vår informationsbroschyr. Se bilaga 1.
På landstingets och kommunens hemsidor kan man läsa mer om projektet:
www.liv.se/hagforsvisit och www.hagfors.se/visit
Invigning, öppet hus och PowerPoint
Till invigningen 2011-11-11 inbjöds press, politiker och tjänstemän. För allmänheten
och andra samverkanspartner hade vi öppet hus eftermiddag/kväll 2011-11-15. VISIT
besökte prioriterade verksamheter och presenterade verksamheten med en PowerPoint.
Informationen riktades främst mot de egna basorganisationerna, skola/förskola, barnoch ungdomsenheten och vårdcentralen samt mot närstående aktörer som BUP Karlstad, Vuxenpsykiatrin Hagfors, Socialtjänst för Vuxna.
Efter hand har även andra informerats, t ex Barn- och bildningsnämnden i Hagfors och
De personliga ombudens nätverk.
Studiebesök och marknadsföring
Pga. tidsbrist har VISIT:s personal inte tagit emot studiebesök. Beredningsgruppen har
varit behjälplig i några fall, och studiebesöken har prioriterats. Vi har inte tagit emot
alla som önskat göra studiebesök på verksamheten.
Det är önskvärt att VISIT:s personal fortsättningsvis kan vara något mer tillgänglig för
studiebesök. Vi tror att den typen av marknadsföring är betydelsefull. Detta är samtidigt
en resursfråga.
Bortsett från annonser om öppet hus och sommarstängning har vi inte haft någon egentlig marknadsföring.
LiV:s personaltidning Intryck, nr 2 april 2012, har skrivit en informativ artikel, med en
fyndig rubrik: Många visiter på Visit. NWT skrev om invigningen hösten 2011. I övrigt
fanns enstaka inslag i media när VISIT våren 2012 tilldelades Psynkpriset.
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I samband med första utvärderingen 2012-11-30 publicerade både NWT och VF artiklar
om VISIT.
Kontakt med VISIT
Frågan om den höga tillgängligheten och kontaktvägarna till VISIT var ett ämne som vi
resonerade ingående om före uppstart. Vi har telefontid varje måndag och torsdag mellan 08:30-09:30. Övrig tid kan man ringa våra två telefoner och lämna meddelande på
våra röstbrevlådor eller skicka SMS. Vi har inga Drop-in-tider. Vi får ändå enstaka
drop-in.
De flesta besökarna har själva tagit kontakt, ofta på någons rekommendation. Många
har kommit via hänvisning från våra samverkanspartners. Hittills har kontaktvägarna
fungerat i stort som planerat. Betydligt fler besökare än beräknat har rekommenderats
att ta kontakt med VISIT av personal från egna verksamheter.
VISIT:s samtyckesblanketter
På VISIT används två samtyckeblanketter, en för intern och en för extern samverkan.
Ett samtycke kan när som helst återkallas.
Besökarna har varit mycket positiva till samverkanstanken.
I ett fåtal ärenden behövs ingen samverkan. I dessa ärenden har uppdragen varit tydliga
och avgränsade från början och huvudsakligen berört gruppen unga vuxna.
Dokumentation
Socionomen och specialpedagogerna för minnesanteckningar.
Psykologen dokumenterar i enlighet med patientjournallagen.
Varje besökare har en egen mapp/akt. Där förvaras minnesanteckningar, avidentifierad dokumentationsblankett, samtycken, skattningsskalor och utvärderingsinstrument.

Psynkpriset 2011
Psynkpriset delas ut av SKL. Hagfors kommun fick priset i klassen socioekonomi/tidiga insatser (person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare).
Motivering: ”För att man framgångsrikt visat hur man kan hitta lösningar på hur tidiga
insatser kan konstrueras och även börjat ställa vetenskapliga krav på utvärderingen av
dessa insatser (vilket är ganska kaxigt av en liten kommun som Hagfors!)”

Nya samverkansformer
Ett av VISIT:s uppdrag är att skapa en välfungerande Första Linje utifrån samverkan
mellan allmänmedicin, skolan och socialtjänsten. Ett annat mål är ”att personal på förskola och skola ska få stöd genom konsultation”.
Under våren 2012 har vi haft regelbunden konsultation med personal från kommunens
skolor och med barn- och ungdomsenheten. Konsultation med samtycke har resulterat i
detaljplanering på individnivå. I den anonyma konsultationen har vi kunnat göra en viss
avstämning.
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Ett skriftligt erbjudande skickades ut till samtliga förskolor inom Hagfors kommun. De
fick möjlighet att boka konsultation med VISIT:s personal, i våra lokaler på Vårdcentralen. En avdelning vid en förskola utnyttjade detta vid ett tillfälle. Utvärdering kommer att ske i januari 2013.
De nya samverkansformerna kommer att fortsätta nästa verksamhetsår. Önskan är också
att kunna starta någon form av nätverk, där bl a krismottagningarna ingår.
Samverkan med psykiatrin
Vi har haft två planeringsmöten med Vuxenpsykiatrin i Hagfors. Samverkan har resulterat i att gränssnitten mellan VISIT och Vuxenpsykiatrin har tydliggjorts angående remisser, hänvisning och NP-utredningar. Att båda verksamheterna finns på Vårdcentralen gör samverkan enklare.
En överenskommelse med Psykakuten, Karlstad, Öppenvårdspsykiatrin Hagfors och
VISIT har slutits gällande SU-patienter. De som bedömts vid psykakuten skall följas
upp via Öppenvårdspsykiatrin i Hagfors och inte på Vårdcentralen, även om de är vår
patient. Då diskuterades också remissförfaranden och suicidprevention.
Sedan start har vi stämt av med BUP:s personal i enstaka pågående ärenden. BUP:s
mottagningsfunktion rekommenderar även vissa klienter att vända sig till oss. Den organiserade samverkan har varit avsevärt svårare att planera. Vid ett samverkansmöte på
försommaren 2012 med VISIT:s personal, beredningsgruppen och verksamhetschefer
från BUP beslutades att BUP:s personal får avsätta tid för organiserad samverkan med
VISIT i Hagfors i individärenden. Frågor om gränssnitt är inte aktuellt i dagsläget.
Samverkansmöte planeras till januari 2013. Avstämningar i enskilda patientärenden har
genomförts under hösten med BUP:s personal i Hagfors.
VISIT:s medicinska behov
Det fanns ingen läkare knuten till VISIT. Det visade sig snabbt att det finns ett visst
medicinskt behov. Idag har vi en väl fungerande samverkan med sjuksköterskor och läkare på Vårdcentralen samt har tillgång till en ”egen” allmänläkare.
Vid behov kan vi även konsultera Vuxenpsykiatrins specialistläkare i Hagfors/Torsby
på deras fasta telefontider för konsultation.

Teammöten
Vi har haft teammöten varje onsdag eller torsdag. Då går vi igenom nya kontakter och
stämmer av pågående ärenden samt fattar beslut i löpande verksamhet.
Den löpande verksamheten kan handla om informations- och utredningsmaterial, tider
för konsultation, sammanställa statistik, kontakt med forskare och myndigheter. Annan
löpande verksamhet handlar om mottagningsbesök, telefonsamtal och dokumentation.
Det har varit svårt att samordna personalgruppen tidsmässigt. Vi har olika tjänstgöringsgrader i projektet, och socionomen och specialpedagogerna och har ibland viktiga
uppdrag i grundorganisationerna att ta hänsyn till. På försök har specialpedagogerna
under hösten 2012 haft två fasta förmiddag/vecka på VISIT.
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Handledning
Under 2012 har vi haft handledning vid 7 tillfällen av Björn Bäckström, leg psykolog,
leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi.

Psykologkandidat
En psykologkandidat har gjort sin yrkesinriktade praktik under sin psykologutbildning
på VISIT under september 2012 till januari 2013.

Fortbildning
Viss fortbildning har skett via våra basorganisationer.
Socionomen gick en kurs i REPULS.
Psykologen var på de nationella Barnrättsdagarna i Örebro.
Psykolog och psykologkandidat lyssnade på föreläsningar i samband med invigning
av Rädda Barnens nya lokaler i Karlstad.
Ingen gemensam fortbildning har genomförts för VISIT:s personal. Det har varit
svårt att hitta fortbildningsmaterial som vänder sig till alla yrkeskategorier.
En mindre summa finns avsatt för gemensam fortbildning under projekttiden.

Försenad forskning och nya forskningsgrupper
Forskning och utvärdering sköts av Karlstad Universitet under ledning av professor
Curt Hagqvist, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa,
CFBUPH.
Forskningen startade först i augusti 2012. Etikansökan och valideringen av utvärderingsinstrumenten Chase och SQPM fördröjde forskningen nästan ett år. CSQ ersätter
tills vidare Chase.
Det nuvarande upplägget kräver att besökarna tillfrågas och ger sitt samtycke vid det
första eller andra besöket av VISIT:s personal och att en förfrågan görs direkt i samband med en telefonrådgivning.
På ett avstämningsmöte i slutet av juni 2012 bestämdes därför att CFBUPH skulle göra
en kompletterande etikansökan. Avsikten var att integrera de 82 första ärendena i forskningsstudien. Justeringar i forskningsplanen måste godkännas av etikprövningsnämnden
i Uppsala, www.epn.se
Det har tagits fram en speciell samtyckesblankett till forskningen
Kompletteringsansökan godkändes augusti 2012 och indelade forskningen i fyra grupper.
1. Nya besökare from augusti 2012.
2. Nya telefonrådgivningar from augusti 2012.
3. Pågående kontakter
4. Avslutade kontakter. I denna grupp finns telefonrådgivningar, vilka av etiska skäl
inte kommer att erbjudas att delta i forskningen.
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Känsligt att påminna och få som deltar
Ett av forskningens syften är att utvärdera VISIT:s arbetsmodell och om uppställda mål
nås. All forskningsdata på individnivå som berör nöjdhet och behandlingsutfall inhämtas av VISIT:s personal.
Upplägget är inte utan komplikationer för besökarna och personalen på VISIT. Det är ur
en etisk aspekt i flera fall känsligt att påminna om uteblivna forskningssamtycken eller
uteblivna formulär när samtycke finns. Få av de första 80 besökarna har önskat delta i
forskningen, och vi har fått in få enkäter som kan mäta nöjdhet och behandlingsutfall.
Av de 88 st. avslutade ärenden vid årsskiftet fanns 18 st. ja-undertecknade forskningssamtycken. Av avslutade ärenden har vi fått in 11 st. SDQ 1, 6 st. KASAM 1, 11 st.
SDQ uppföljning och 6 st. KASAM uppföljning. Totalt hade vi fått in 13 st. CSQ, som
mäter nöjdhet. Alla inkomna enkäter berörs inte av forskningen.

Första utvärderingen 30 november 2012
En första utvärdering av forskningsprojektet och VISIT:s verksamhet gjordes 2012-1130. Inbjudan skickades ut till SKL, styrgruppen barn och unga i Hagfors kommun, politiker och tjänsteman inom Landstinget i Värmland och Hagfors kommun samt övriga
samverkanspartners. Cirka 25 anmälde sig till utvärderingen.
På utvärderingen redovisade personalen på VISIT bland annat verksamhetens bakgrund
och mål. Även förändringar i arbetssättet utifrån ursprungsplanen presenterades. Utförlig statistik om verksamheten redovisades.
Curt Hagquist, KAU redovisade studier med fakta som belyser hur den psykiska hälsan
bland unga i Hagfors ser ut med underlag från Ung i Värmland. Han redovisade också
att det var för litet underlag för att kunna göra någon utvärdering av brukartillfredsställelse och behandlingseffekter. Stefan Persson redovisade resultaten av SQPM-enkäterna
(tidig upptäckt, kompetens att intervenera, remissvägar och upplevt stöd). I det stora
hela är VISIT:s samarbetspartners positiva även om vissa önskemål om fortbildning
fanns.

VISIT intensiv nivå, Psynk
VISIT inbjöds till att medverka på intensiv nivå i det nya SKL-projektet som varar till
och med december 2014. Vi inbjöds eftersom verksamheten har kommit förhållandevis
långt jämfört med liknande verksamheter i Sverige. Ett krav för att medverka på intensiv nivå är att verksamheten ska ha kommit så långt att de är redo att börja mäta resultatet av sitt arbete. Som ett led i detta deltar VISIT på workshops som anordnas av SKL.
Projektkoordinatorn tillträdde 2012-10-01 efter finansiering av SKL. En av uppgifterna
är att vara temaledare/kontaktperson för SKL och samordnar kontakten vad gäller det
intensiva projekt som VISIT medverkar i via SKL. För VISIT:s egen del innebär arbetet
på intensiv nivå att vi i detalj ska beskriva vår verksamhet i form av samverkan, riktlinjer och rutiner; t.ex. hur VISIT:s psykolog samarbetar med läkarna på vårdcentralen.
Delar av VISIT:s personal och medlemmar från beredningsgruppen har medverkat på
workshops i Uppsala 2012-09-26 och 2012-11-07. Den huvudsakliga inriktningen på
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workshoparna har varit att diskutera måluppfyllelse och kvalitetssäkring av verksamheten.
Ett arbetsmaterial har tagits fram med kartläggande frågor om första linjen som SKL
har utformat. Materialet finns på SKL:s hemsida så att andra kan ta del av VISIT:s erfarenheter, se bilaga 2
Ansökan om att delta i prestationsmål 1 – Upprättande av SIP (Samordnad individuell
plan) och prestationsmål 2 – Mätning av tillgänglighet skickades in under hösten 2012.
Besked om att VISIT blev antagen kom i november 2012

Några erfarenheter under det första verksamhetsåret
Att VISIT är en öppen mottagning med hög tillgänglighet har inneburit att vi nått
många unga människor i Hagfors kommun. Närhetsfaktorn är betydelsefull för besökarna.
De allra flesta besökare har blivit hänvisade eller sökt sig till oss på rekommendation av
olika samarbetspartner. Så många som drygt 70 % har sökt oss på eget initiativ. Sedan
starten i november 2011 till december 2012 har vi haft 124 ärenden, vilket är betydligt
fler än vi i personalen räknat med.
VISIT skulle inte vara en akut verksamhet. Men vår öppenhet och höga tillgänglighet
har gjort att vi kommit i kontakt med suicidnära unga människor, vilka hänvisats eller
remitterats vidare till specialistnivån. I avgränsade uppdrag har vi träffat unga som redan blivit diagnostiserade på specialistnivån.
Överraskande många med svår psykisk ohälsa har sökt sig till oss, vilket samtidigt ställer krav på hög kompetens hos personalen.
Många besökare och korta kontakter har inneburit en hög arbetsbelastning och hög arbetsintensitet.
Samverkan mellan tre huvudmän har varit mycket positivt. Samtidigt har yrkesgruppernas mycket olika tjänstgöringsgrader motverkat teamets samverkan, flexibilitet och effektivitet.

Framtidsplaner 2013
Arbetet på intensiv nivå fortsätter under 2013 och 2014. Vi förväntas detaljerat beskriva
våra kartläggnings- och behandlings metoder, använda instrument och skattningsskalor
och samverkansformer. Vi har påbörjat arbetet med att beskriva våra yrkesroller.
Vi kommer att ta fram rutiner för intern och extern samverkan. Med Öppenvårdspsykiatrin i Hagfors har vi inlett en viss samverkan för åldersgruppen 18-25 år. Det är även
angeläget att beskriva VISIT:s samverkan på Allmänmedicin/Vårdcentralen i Hagfors.
Även flödesvägarna mellan VISIT och skolan kommer att beskrivas mer detaljerat,
Vi vill öka samverkan med våra prioriterade samarbetspartner. Närheten till interna och
externa aktörer är betydelsefull ur aspekter som tillgänglighet, förebyggande verksamhet, delaktighet, smidighet, snabbhet, uppdatering och gemensamt ansvar.

Landstinget i Värmland/Hagfors kommun
Verksamhetsberättelse november 2011 – december 2012 för VISIT

12 (26)

Samtidigt har det i projektet visat sig att samverkan inte alltid är enkel. Sådant som
samordning, kartläggning, planering, åtgärd och dokumentation är komplicerade frågor
när tre förvaltningar skall samverka. Ibland betonar vi olika behov och utgångspunkter.
Det kommer att behövs flera detaljerade förtydliganden om hur samverkan och tidigt
förebyggande arbete skall bedrivas.
Arbetet på intensiv nivå fortsätter under 2013 och vi förväntas detaljerat beskriva våra
yrkesroller, kartläggnings- och behandlings metoder, använda instrument och skattningsskalor. Vi kommer att ta fram rutiner för intern och extern samverkan.
Ulf Hjelm
Psykolog/Samordnare VISIT

Tina Persson
Projektkoordinator
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Några statistikkommentarer
Vi vill kommentera några av statistikuppgifterna medan.
Av vår statistik kan vi dra några slutsatser om vår tillgänglighet. Väntetiden till första
återkopplingen på telefon är 2 dagar. Väntetiden till första besöket är 15 dagar.
Målet med ett första besök inom fem arbetsdagar når vi alltså inte vilket beror på olika
interna och externa faktorer. T.ex. begränsning i tidsplanering pga att socionomen jobbar 50 % och besökarna tackar nej till erbjudna tider.
Nästan lika många manliga som kvinnliga söker sig till VISIT. Med stigande ålder ökar
problemen med ångest och depression. De enskilda kontaktorsakerna är många.
Drygt 70 % av våra besökare tillhör någon skolform. Unga vuxna utgör samtidigt en
stor grupp.
Drygt 70 procent tar kontakt med VISIT på egen hand. Många av dem är rekommenderade av olika samarbetspartners. Man kan också se att flödet till och från VISIT går
många olika vägar.
I diagrammet Anledning till avslut kan man se hur flödet från VISIT ser ut. Man kan
också se att VISIT fått en diagnostiserande och lotsande funktion. Majoriteten av besökare lämnar VISIT utan att vara färdigbehandlade.
Våra vanligaste åtgärder handlar om behovsbeskrivning, kartläggning och klargöranden. Men vi har använt många behandlande åtgärder
Vi har haft många korta kontakter. 60 % avslutas inom 90 dagar.
Det framgår också att vi arbetar mycket med telefonrådgivning.
Statistik

Antal ärenden
44

Nya ärenden
Pågående
Avslutad
Samverkan/konsultation
31

48

40

47

42

40

34
31

29

25
22
1516

14
11

21
16

14
8

3

1

2

4

8
4

10
56

8
45

10
4

9

8
3

5

8
3

8
4

1

1 10

4
0

54

7
44

6

8
1

nov 2011 dec 2011 jan 2012 feb 2012 mar 2012 apr 2012 maj 2012 jun 2012 jul 2012 aug 2012 sep 2012 okt 2012 nov 2012 dec 2012
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Åldersfördelning, samtliga ärenden
nov 2011 -- dec 2012, n=124
över 25 år
5%

0-6 år
8%

20-25 år
21%
7-12 år
22%

13-15 år
14%

16-19 år
30%

Ålder/kön
nov 2011 -- dec 2012, n=124

Kvinnor
47%

Män
53%

17

17

15

12
20
4
11

10
6
0-6 år

6
7-12 år

1
5

13-15 år
Kvinnor

16-19 år
Män

20-25 år

över 25 år
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52

Kontaktorsak, totalt
nov 2011 -- dec 2012, n=124
31

29
24
17
8

5

Förtydligande:

15

11
2

15

5

3

2

12

7

”Flera kontaktorsaker” syftar till att i 52 ärenden har det varit fler än en kontaktorsak.

Kontaktorsak, 0-6 år
nov 2011 -- dec 2012, n=10

3

3
1

1

1

1

1

1

Kontaktorsak, 7-12 år

18

nov 2011 -- dec 2012, n=27
8

7
1

1

8

6
2

1

2

10
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Kontaktorsak, 13-15 år
nov 2011 -- dec 2012, n=18
9
4

3

1

5

3

2

5

2

1

1

1

Kontaktorsak , 16-19 år
nov 2011 -- dec 2012, n=37

12

10
8

7

6
1

2

3

2

1

1

1

6

2

1

1

Kontaktorsak, 20-25 år
nov 2011 -- dec 2012, n=26

9

10

9

4
1

1

4
1

1

1

1

1

2

4
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Kontaktorsak, över 25 år
nov 2011 -- dec 2012, n=6

2

1

3
1

1

1

2

1

Kontaksätt
nov 2011 -- dec 2012, n=124
16%
50
40%

10%
42

34%
20

12

Anhörig/närstående
Förtydligande:
Anhörig/närstående
Eget initiativ
Rekommenderad
Hänvisning

Eget initiativ

Rekommenderad
Anhörig/
närstående
BUP
BUP/Soc
BVC /Psykiatrin
BVC sköterska
Psykiatrin
Skola
Socialtjänsten
Ungdomsmott
Vårdcentral
Övrigt

Rekommenderad

3
5
1
1
2
5
9
1
2
9
4

Hänvisade
Anhörig/
närstående
11
Asylmott
4
Briggen
2
BVC sköt
1
Psykiatrin
1
Skola
13
Socialtjänsten
6
Ungdomsmott 4
Vårdcentral
5
Övrigt
3

Hänvisad

Anhörig tar kontakt med VISIT angående patienten som är under 18 år.
Patieten tar själv kontakt med VISIT.
Annan verksamhet eller anhörig har lämnat uppgifter om VISIT till patienten som själv tar
kontakt med mottagningen.
Annan verksamhet tar kontakt med VISIT via brev eller telefon. Om anhörig ringer för
patient över 18 år registreras ärendet som hänvisning. Personal från VISIT ringer upp
patienten.
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Utförda insatser i enskilda avslutade ärenden
nov 2011 -- dec 2012, n=85
43
39

29

18
11
6

5

1

3

9

1

Förtydligande

2

15

13

12
8
4

2

1

1

2

7

9

4
1

1

Stapeln ”Övrigt” är huvudsakligen rådgivning

Åtgärder enligt dokumentationsblankett, avslutade ärenden
nov 2011 -- dec 2012, n=85
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161

93

42
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9

16

8

6
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Anledning till avslut
nov 2011 -- dec 2012, n=85
Annat
15%

Färdigbehandlad
34%

Vill inte fortsätta
8%

Vet inte
3%
Sökt hjälp hos annan
1%
Försöker själv
4%

BUP, CTS, psykiatrin,
privat KBT

Flyttat
3%

BUP, BVC, IFO, psykiatrin,
socialtjänsten, vårdcentralen

Remitterad vidare
7%
Rekommenderad
vidare
19%

Hänvisad vidare
6%
BVC, psykiatrin,
socialtjänsten

Tid till första återkoppling
nov 2011 -- dec 2012, n=124
8-14 dagar
3%

Medelvärde
Tid till återkoppling: 2 dagar

Samma dag
42%

0-7 dagar
55%
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Tid till avslut
nov 2011 -- dec 2012, n=85

Medelvärde
behandlingstid: 84 dagar

<30 dagar
38%

>90 dagar
40%

31-90 dagar
22%

Tid till första besök
nov 2011 -- dec 2012, n=80
Samma dag
7%

Medelvärde
Tid till första besöket: 15 dagar

>14 dagar
31%
0-7 dagar
32%

8-14 dagar
30%

Landstinget i Värmland/Hagfors kommun
Verksamhetsberättelse november 2011 – december 2012 för VISIT

Informationsbroschyr, bilaga 1

21 (26)

Landstinget i Värmland/Hagfors kommun
Verksamhetsberättelse november 2011 – december 2012 för VISIT

Kartläggningsfrågor om första linjen, bilaga 2
Hagfors kommun och Vårdcentralen Hagfors, Landstinget i Värmland
VISIT
Version 1
datum 2012-11-22
kontakt Tina Persson, projektkoordinator, kristina.l.persson@liv.se, 070-532 95 35
Innehållet i förbättringsarbetet som antagits till intensiv nivå
Målgrupps

Målgruppens ålder
Upptagningsområde
Antal invånare, antal barn i upptagningsområdet
Psykisk hälsa och kontextuella faktorer inom
upptagningsområdet

0-25 år
Boende och studerande i Hagfors kommun
12445 invånare, 3156 mellan 0-25 år + cirka 60 externa gymnasieelever
Hagfors kommun och Landstinget i Värmland har, som många andra
kommuner och landsting, under många år diskuterat att vi måste bli bättre på samverkan och förebyggande arbete. Sedan flera år hade vi samverkan genom ungdomsmottagning och familjecentral. Det som saknas
var styrning och uppföljning av verksamheterna. Den grupp som diskuterats mycket är barn i skolåldern, 6-15 år där det saknades förebyggande
insatser.
Närsjukvårdsprojekt 2007: Närsjukvårdsprojektet var ett samverkansprojekt mellan Hagfors kommun och Landstinget i Värmland. Syftet med
projektet var att forma förslag till fördjupad samverkan och använda resurserna på ett effektivare sätt. Barn och ungdomar var ett av fyra förbättringsområden. Resultatet av projektet blev att man inrättade en lokal
styrgrupp för barn och ungas hälsa med politiker och tjänstemän från
båda huvudmännen, från Hagfors kommun och Landsting i Värmland.
Beslut togs att man skulle ha en helhetssyn för barn, unga och unga vuxna, 0-25 år ur två perspektiv; både förebyggande och med tidiga riktade
insatser. Syfte och mål utarbetades enligt följande:
Forma förslag till fördjupad samverkan mellan de båda huvudmännen kring närsjukvården i Hagfors.
Genom ett utvecklat lokalt samarbete få en mer sammanhållen
verksamhet, bättre tillgodose kompetensbehovet och att använda
den samlade personalstyrkan på ett effektivare sätt, såväl kvalitativt
som ekonomiskt.

Vilken problematik behandlas (ska behandlas) av
första linjen? (ex problemställning, funktionsgrad)

Historia
Verksamhetens framväxt

Modellområdesprojektet 2009-2011: Modellområdesprojektet är ett
SKL-projekt där kommuner och landsting hade möjlighet att vara med
och arbeta med psykisk hälsa bland barn och unga. Genom att Hagfors
kom med i modellområdesprojektet fick vi redskap, ekonomiska resurser, hjälp med kartläggning samt andra verktyg för att tydliggöra problemområdena, bland annat ”Fakta om modellområde” för Hagfors
kommun som SKL tog fram från olika statistikdatabaser. Vinjettdagar
arrangerade av Hagfors kommun och Landstinget i Värmland under
2009 där alla som arbetar med barn och unga inom respektive huvudman
var inbjudna. Under dessa dagar tydliggjordes bland annat förbättringsområden/brister inom kommunens och landstingets omhändertagande av
barn och unga vuxna med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.
Lättare till medelsvår psykisk ohälsa.
Depressioner, lindrig till medelsvår
Fobier
Konflikt och bråk hemma
Kriser, trauman
Relationsproblem/separation
Skolproblem/skolvägran
Ångest
Under arbetet i modellområdesprojektet uppmärksammades att det inte
fanns några insatser för barn och unga med lättare till medelsvår psykisk
ohälsa. Barnpsykiatrin är en specialistverksamhet och allmänmedicin har
inte något tydligt uppdrag för lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Elevhälsan är i första hand hälsofrämjande och förebyggande med målsättning att hjälpa eleverna att nå sina uppsatta mål.
Barn- och ungdomspsykiatri får idag all psykisk problematik för barn
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och unga i åldern upp till 18 år. Det kan avspegla sig i de långa köer som
BUP har idag. Risken med detta är att barn och unga med lättare till medelsvår psykisk ohälsa inte får den hjälp de behöver. Därmed kan det
vara att man utvecklar en svårare psykisk problematik.
Detta är inte en unik situation för Hagfors utan det är ett nationellt problem.
Studiebesök gjordes på Hamnen, Värmdö och Barn- och familjeteamet i
Sollentuna. Studiebesöken gav positiva reflektioner men vi ville utveckla
en egen modell för första linjens insatser.
Då forskning visar att godkända skolresultat har en stor betydelse för
barn och ungas psykiska hälsa och ger goda förutsättningar för individens valmöjligheter inför framtiden ansåg vi att skolan var en viktig deltagare i verksamheten inom första linjen.
Socialtjänstens deltagande ansågs viktigt för råd och stöd till hela familjen i ett förebyggande skede.
Det bestämdes att en psykolog skulle anställas för utredning och behandling samt ansvara för samordnaruppdraget.
VISIT:s verksamhet bygger på primärvård, socialtjänst och skola i samverkan där de olika perspektiven är viktiga.
Ledning och styrning
Styrgruppsmedlemmar (namn och funktion)

Referensgrupper, - personer

Uppdrag och överenskommelser om denna första
linjeverksamhet
Beslutsforum för beslut om denna verksamhet,
antal träffar per år
Uppdrag och överenskommelser om första linjen
generellt
Organisation, bemanning
Huvudmän för de insatser som ges på första linjen?
Verksamheter som ingår?
Hur är verksamheten bemannad (kompetenser,
omfattning, från vilken huvudman)?
Processer och aktiviteter
Metod, teoretisk referensram

Monica Hammar, Socialchef, Hagfors kommun
Åsa Johansson, Individ- och omsorgsutskottets ordförande, Hagfors
kommun
Anna-Greta Johansson, Barn- och bildningsutskottets ordförande, Hagfors kommun
Stefan Mueller, Barn- och bildningschef, Hagfors kommun
Gert Olsson, Landstingsråd, Landstinget i Värmland
Mervi Dahlqvist, Närsjukvårdskoordinator, Landsting i Värmland
Annika Lövgren, Verksamhetschef Resurscentrum, (bland annat Socialtjänsten barn och unga), Hagfors kommun
Annette Jansson, Vårdcentralschef, Hagfors Vårdcentral, Landstinget i
Värmland
Beredningsgrupp, tar fram beslutsunderlag för beslut åt styrgruppen:
Annika Lövgren, Verksamhetschef Resurscentrum, (bland annat Socialtjänsten barn och unga), Hagfors kommun
Annette Jansson, vårdcentralschef Hagfors Vårdcentral, Landstinget i
Värmland
Jananders Larsson, Verksamhetschef barnomsorg, Hagfors kommun
Leif Nilsson, Verksamhetschef skola (grundskola och gymnasium), Hagfors kommun
Öppen mottagningen som erbjuder riktade insatser av råd, stöd, utredning och behandling från ett tvärprofessionellt team, till barn, unga och
unga vuxna med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Arbetet är ur besökarens behov och perspektiv, 0-25 år
Styrgruppen, se ovan. 4 träffar/år.
Hagfors kommun och Landstinget i Värmland
Skola, socialtjänst, primärvård
1,0 psykolog, primärvård
0,5 socionom, socialtjänsten
0,4 specialpedagog, skola
VISIT:s metod grundar sig på följande utgångspunkter:
Helhetssyn, hälsoinriktat, lösningsorienterat arbetssätt, hög tillgänglighet, korttidsinriktat, individanpassat och tvärprofessionellt.
Rådgivning, samverkan, konsultation, förebyggande verksamhet,
målformulering och utvärdering på individ-, familje-, grupp- och
organisationsnivå.
Den individanpassade kartläggningen och planeringen utgår från
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Första kontakt
Bedömning

Behandling

Vilken problematik remitteras, i vilket skede och
till vilken aktör?

kontaktorsak och individens resurser, möjligheter och behov, inte
från en specifik behandlingsmetod
Förenklat kan man säga att den teoretiska referensramen är holistisk
och integrativ.
Hög tillgänglighet. Telefontid 2 dagar/vecka samt möjlighet att lämna
meddelande på röstbrevlåda eller skicka SMS.
Initial bedömning/kartläggning:
Kontaktorsak
Nulägesbeskrivning
Målformulering
Planering
Uppföljning
Fördjupad individuell kartläggning och målformulering:
Historik, kartläggning och utredning i skolan
Använder ofta SDQ eller KASAM 29
Använder alltid SDQ 2 eller KASAM 2 och CSQ vid utvärdering
vid avslut.
Ångest- och riskbedömningar
Vid behov används ytterligare skattningsskalor
Avgränsade behandlingsuppdrag vid svårare psykisk ohälsa eller
konstaterad neuropsykiatrisk problematik.
Direkthandledning
Exponering och andra tekniker
Fördjupad kartläggning, behovsbeskrivning, målformulering
Förändring av affektiva och kognitiva mönster och strategier
Hembesök
Hemuppgifter
Klargörande och bearbetande samtal
Konferenser
Konsultation
Nulägesbeskrivning
Pedagogisk handledning
Riktade insatser
Riktade och/eller samordnade åtgärder individuellt, i familj, skola,
fritid
Råd och stöd
Samverkan med allmänläkare vid sömnstörning och depressiv episod
Samverkansmöten
Skolhistorik
Stödinsatser
Telefonrådgivning
Remiss/hänvisning/rekommendation till specialistnivå och samverkansparter:
Neuropsykiatrisk problematik
Svårare psykisk ohälsa; svår depression, psykos, ångesttillstånd
Anorexia
Suicidnära
Utvecklingsbedömning
Biståndsansökan, bland annat
o Kontaktperson
o Familjebehandlare
o LSS (Lagen om särskilt stöd)
Misstanke om att barn far illa
Skol- och elevutredning
I vilket skede:
När behovet ses/efter fördjupad kartläggning
Till vilka aktörer:
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Vuxenpsykiatrin
Socialtjänsten
LSS (Lagen om särskilt stöd)
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Elevhälsan
Vårdcentralen/Allmänmedicin
Parter i samverkan
Hur ser samverkan ut mellan första linjen och
andra verksamheter som möter barn och unga?

Finns andra än ovan nämnda samverkansavtal?
Vilka, vad reglerar de?
Finansiering, vårdval
Hur fungerar verksamhetens ersättningssystem?
Hur finansieras verksamheten?

Verksamheten i förhållande till vårdvalet?

Ansvarfördelning
Hur är första linjeuppdraget avgränsat mot specialistuppdraget?

Hur är detta första linjeuppdraget avgränsat mot
hjälp och stödinsatser som ges av andra verksamheter, till exempel socialtjänst …?

och elevhälsa?

Tillgänglighet, sökvägar, söktryck hos andra
Hur och var förmedlas information om första linjen till medborgare, andra verksamheter som möter barn och unga och deras föräldrar?
Krävs remiss eller förhandsbedömning?
Sökvägar

I dagsläget finns inga samverkansavtal dokumenterade eller samverkansrutiner mellan VISIT och deras samverkansparter. Tanken är att det ska
utarbetas under 2013.
Ett av VISIT:s uppdrag är att skapa en välfungerande Första Linje utifrån samverkan mellan primärvård, skola och socialtjänsten.
Regelbundna samverkansmöten med personal från kommunens skolor,
Socialtjänstens barn- och ungdomsenheten och Individ- och familjeomsorgen inom Hagfors kommun.
Konsultation erbjuds till personal från kommunala och kooperativa
förskolor.
Två planeringsmöten med Vuxenpsykiatrin i Hagfors. Samverkan har
resulterat i att gränssnitten mellan VISIT och Vuxenpsykiatrin i Hagfors har tydliggjorts angående remisser, hänvisningar och neuropsykiatrisk utredningar.
Sedan start har det stämts av med personalen på Barn- och ungdomspsykiatrin (som finns i Hagfors en gång/vecka) i enstaka pågående
ärenden. Barn- och ungdomspsykiatrins mottagningsfunktion rekommenderar även vissa klienter att vända sig till oss. Den organiserade
samverkan har varit avsevärt svårare att planera. På ett möte under
försommaren 2012 bestämdes att Barn- och ungdomspsykiatrins personal får avsätta tid för organiserad samverkan med VISIT i Hagfors i
individärenden.
Samverkansavtal finns mellan Landstinget i Värmland och Hagfors
kommun med Familjecentralen och Ungdomsmottagningen som ligger
under samma Styrgrupp som VISIT.
Grundas på antal invånare och listade patienter på vårdcentralerna i Hagfors kommun samt ACG (diagnoser).
Från Hagfors vårdcentral har projektmedel sökts till psykologtjänsten.
Projektpengarna kommer från den statliga Kömiljarden med motivering
att minska köerna till BUP.
Från skolan och socialtjänsten är det sedan tidigare inrättade tjänster som
omorganiseras.
I vårdvalet finns inget tydligt uppdrag för primärvården att omhänderta
barn och unga med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Allt går direkt
till specialistvård, BUP. Eftersom det inte finns något uppdrag finns det
inte heller några resurser till vårdbehovet. Till skillnad från omhändertagande av vuxna med lättare till medelsvår psykisk ohälsa där det finns
ett uppdrag i vårdvalet.
Målsättningen är att jobba fram ett dokument hur avgränsningen mellan
primärvården och BUP ska se ut.
Gränssnitten mellan VISIT och Vuxenpsykiatrin har tydliggjorts genom
samverkan angående remisser, hänvisningar och neuropsykiatriska utredningar.
Socialtjänstens deltagande i VISIT handlar om förebyggande arbete genom råd och stöd. Det myndighetsutövande arbetet inom Socialtjänsten
hänvisas till Barn- och ungdomsenheten, t.ex.:
Ansökan om biståndsinsatser (t.ex. kontaktperson, kontaktfamilj,
familjehemsplacering, familjebehandlare, institutionsplacering).
Anmälan om barn under 18 år far illa
Familjerätt (vårdnad, boende och umgängesfrågor, samarbetssamtal, avtal om boende och umgänge).
Elevhälsans arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. I skolans och elevhälsans uppdrag ligger bl.a. att genomföra skol- och elevutredningar.
Specialpedagogernas deltagande i VISIT handlar bl.a. om att tillföra
kunskap med ett specialpedagogiskt perspektiv.
Marknadsföring via annonser, informationsaffischer i skolor, broschyr
och utförlig hemsida.
Information till personal inom primärvård, skola och socialtjänst.
Nej
De flesta besökarna har tagit kontakt själva, ofta på någons rekommen-
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Har alla barn i upptagningsområdet likvärdig
tillgång till första linjeinsatser?
Hur lång är väntetiden för första besök?
Påverkar tillgängligheten till en första linje tillgängligheten till andra insatser, till exempel specialistinsatser och elevhälsoinsatser? Avlastas
vårdsgrannar?
Uppföljning, utvärdering
Hur sker uppföljning av verksamheten
(T.ex. kontaktvägar, -orsaker, bedömda symptom
tidigare kontakter och remisser, behandlingslängd och antal behandlingstimmar)
Metoder för utvärdering av behandlingsutfall
(Mätinstrument, användarnöjdhet)?
Resultat
Resultat av verksamhets uppföljning
Resultat: behandlingsutfall (patienternas mående
vid start och slut). Användarnöjdhet
Förbättring
Vilka former finns för förbättringsarbete?

Aktuella förbättringsområden

Frågor som bör lösas på nationell nivå?

Har ni lokala forsknings och utvecklingskontakter av intresse? Vilka?

dation. Många har kommit via hänvisning från våra samverkanspartners.
Ja.
Väntetiden till mottagningen beror på problemets art samt om individen
har stöd i omgivningen. Ungefärlig väntetid till första besöket är 1-10
dagar.
Besökaren söker och får hjälp i ett tidigt skede eftersom verksamheten är
lättillgänglig. Därifrån slussas patienten vidare till rätt nivå.
Avlastningen av vårdgrannarna är ännu inte utvärderad men man planerar att göra det. Det kan vara så att den gruppen som söker till VISIT inte
har fått vård tidigare vilket innebär att vårdgrannarna inte blir avlastade
direkt men i det långa loppet borde antalet sökande minska.
Forskningsprojekt
Statistik
Bl.a.; SDQ 1 och 2, KASAM 1 och 2, CSQ, regelbunden utvärdering av
hemuppgifter, måluppfyllelse och behandlingsutfall.
Första utvärderingen är inplanerad 2012-11-30
Första utvärderingen är inplanerad 2012-11-30

Teammöten inom VISIT en gång/vecka
Styrgruppen
Beredningsgruppen
Suicidprevention och förebyggande verksamhet.
Överenskommelse med BUP.
Ytterligare förbättra tidig upptäckt.
Förbättringsområden kommer att jobbas fram via SWOT-analys.
Tydligt uppdrag för primärvård om ansvaret för barn och unga med
lättare till medelsvår psykisk ohälsa.
Gemensam dokumentation inom tvärprofessionell verksamhet där
yrkeskategorierna lyder under olika lagstiftningar.
Ja. Forskningsprojekt i samarbete med Curt Hagquist, Karlstads Universitet. Mätning av brukartillfredsställelse, behandlingseffekter samt flöden.
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