
Kontaktcentret i Varbergs rådhus blir deras nya arbetsplats. Mattias Sassersson, 
avdelningschef (tv), och Markus Andersson, psykolog och ledningsansvarig. 

Endast en väg in för barn och 
unga tack vare nytt kontaktcenter
Ett enda telefonnummer är allt man behöver kunna. En enda väg in. Är 
man ung och behöver hjälp med sin psykiska hälsa ska man inte behöva 
leta sig fram.

Tidigare har BUP haft sin egen väg in, BUP-linjen kallad. Nu vidgas den och kallas En 
väg in. Det är ett kontaktcenter dit man som ung patient eller förälder kan ringa och få 
råd eller hjälp att hamna rätt i vården. 

Det kan vara BUP i svårare fall och vid lindrigare problem någon av de två nya mot-
tagningarna som nu byggs upp i Halmstad och Kungsbacka. Man kan boka en besökstid 
till någon av dessa redan vi det första telefonsamtalet.

Kontaktcentret ska också samverka med andra aktörer, exempelvis skolan, socialför-
valtningen och ungdomsmottagningen.
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Rätt vård i rätt tid
Den nya konstruktionen spänner alltså över ett vidare fält än vad BUP-linjen gjorde och 
tanken är att ingen ska behöva hamna mellan stolarna eller hänvisas fram och tillbaka. 
Vården blir också mer tillgänglig, patientsäker och jämlik. Plus att BUP avlastas.

– Att patienterna kommer till rätt instans från början innebär att vi kan påbörja
behandlingen snabbt, vilket förkortar väntetiderna, säger Mattias Sassersson, avdelnings-
chef för kontaktcentret, där ett tiotal personer kommer att arbeta.

Nöjd ordförande
Lars Gustafsson (kd), ordförande i Region Hallands psykiatrinämnd, är 
nöjd.

– Det känns jättebra att detta sätter igång. Det är ett nytt sätt angripa
de brister som har varit med att hamna rätt från början. Dessutom kan 
det förkorta tiden tills man får adekvat hjälp, säger han.

När detta fungerar är det dags att ta nästa steg, menar Gustafsson, att 
involvera socialtjänsten och skolan också.

– Det är en rimlig utveckling. Vi måste ha lite bättre hängrännor och 
färre stuprör, säger Lars Gustafsson och tänker sig att det här skulle på sikt kunna ut-
vecklas till att också omfatta andra områden.

Fotnot:
Det officiella namnet på telefonmottagningen är ”En väg in – kontaktcenter barn och 
ungas psykiska hälsa Halland”. Det finns i Varberg och telefonnumret är 010-476 19 99. 
Den öppnar liksom de nya mottagningarna den 1 april. Senare kommer man att kunna 
ta kontakt exempelvis via chatt, e-post och sms.

Två nya mottagningar beredda 
att ta hand om patienterna
Barn och unga med psykiska besvär får ökade möjligheter till vård  
när två nya mottagningar inom kort öppnas i Halland, en i Halmstad 
och en i Kungsbacka.

De nya mottagningarna ska ta emot barn och ungdomar som tidigare främst fick sin 
vård hos de så kallade första linjens vårdgivare, exempelvis vårdcentralerna.

Patienten eller en förälder vänder sig till kontaktcentret (se artikel ovan) och blir 
hänvisad till rätt vård. Och rätt vård kommer i många fall att vara någon av de två nya 
mottagning arna med namnet ”Barn och ungas psykiska hälsa”, i andra fall den etablera-
de barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. 
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Helena Morténius blir avdelningschef för 
de båda mottagningar för barn och ungas 
hälsa som öppnar i Halmstad och Kungs-
backa den 1 april.

– Det är viktigt att påpeka att de nya 
mottagningarna inte ska arbeta med spe-
cialistpsykiatri, det ska BUP fortsätta med, 
säger avdelningschefen Helena Morténius.

Börjar med digitala besök
Mottagningarna i Halmstad och Kungs-
backa öppnar den 1 april och ska i början 
erbjuda digitala besök. Totalt kommer 18 
personer att arbeta här.

– Rekryteringen av ny personal har gått 
fint, det har varit gott om sökande, berät-
tar Helena Morténius.

På mottagningarna kan man bland an-
nat få träffa psykolog, kurator, sjuksköter-
ska eller läkare. I takt med att pandemin 
drar sig tillbaka är tanken att successivt 
starta fysiska besök, framför allt grupp-
behandling.

Kan med fördel behandlas i grupp
Markus Andersson är psykolog på BUP och har varit med och byggt upp den nya orga-
nisationen.

– Till de vanligaste diagnoserna i den här gruppen hör lindrig ångest och depression 
och dem kan man med fördel behandla med gruppverksamhet, säger han. 

Hittills har dessa patienter varit hänvisade till de vanliga vårdcentralerna men de är 
nästan 50 stycken i Halland, många är små och alla har inte haft kapacitet för grupp-
behandling. 

Markus Andersson ser också framför sig att patienterna generellt får bättre kvalitet  
i bedömningarna och alla får en mer likvärdig vård, samt en bättre uppföljning. Han ser 
också fördelar med att man bygger upp två rejäla mottagningar. 

– Det ligger samlat och är inte personberoende. Man arbetar inte ensam och då blir 
det lättare att både rekrytera och behålla personalen, säger han. 

De två nya mottagningarna ska ta emot patienter från hela Halland. Dessutom kom-
mer patienter att kunna få komma på individuella besök i Varberg, Falkenberg, Hylte 
och Laholm.

Harald Bergengren
Kommunikatör

Psykiatrin Halland
Mars 2021
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