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Oväntat många unga patienter 
– det visar att satsningen var riktig

Det nya kontaktcentret En väg in och de två 
mottagningarna Barn och ungas psykiska hälsa 
behövdes i allra högsta grad. Det står klart tio månader 
efter starten. En stor mängd unga patienter i Halland 
slussas nu rätt direkt och slipper hamna mellan stolarna.

I våras startade kontaktcentret En väg in i Varberg. Här finns fem personer 
som i telefon lotsar – triagerar – barn och ungdomar vidare till rätt typ av 
vård. Oftast handlar det om BUP som finns inom specialistpsykiatrin och tar 
de svårare fallen men i stor utsträckning också om ”första linjen”.

Första linjen betyder den första instans man kommer till när man söker vård. 
Tidigare var vårdcentralen första linjen för barn och unga som söker hjälp för 
psykiska besvär. När En väg in skapades byggde Region Halland också upp 
två nya mottagningar som fick överta den rollen, en i Kungsbacka och en  
i Halmstad. De startade försiktigt i april men invigdes formellt i september. 
Namnet är Barn och ungas psykiska hälsa. 

Gensvaret har blivit stort, så stort att både kontaktcentret och de båda mot
tagningarna ibland kan ha svårt att hänga med och nu måste nyrekrytera.

– När man bygger upp något helt nytt kan det vara svårt att exakt förutsäga 
hur högt söktrycket kommer att bli, säger Mattias Sassersson, avdelnings
chef vid En väg in. Han vet att det finns en tydlig viljeinriktning på politisk 
nivå:
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– Det här är en verksamhet som kommer att behöva växa om vi ska klara det 
uppdrag som är sagt.

Helena Morténius är avdelningschef för de två nya 
mottagningarna. Hon håller med.

– Om vi ska möta behovet skulle vi nog få skapa en 
mottagning till, säger hon. Vi ser att vi ligger rätt när 
det gäller vilka patienter som kommer till oss men vi 
fortsätter att utveckla metoder och behandlingssätt. 
Det ska man alltid göra.

Markus Andersson, psykolog och medicinskt ansva
rig på En väg in, hittar lätt en rad fördelar med det nya systemet:

– Det är patientsäkrare, det ger bättre bedömningar och vi får en mer kost
nadseffektiv vård i och med att de båda mottgagningarna erbjuder behand
ling i grupp.
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Barn och ungas psykiska hälsa i Kungsbacka (tv) och Halmstad (th)  invigs i september 2021. Lars 
Gustafsson, ordförande i Region Hallands psykiatrinämnd, klipper bandet.
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Markus Andersson förklarar att det tidigare har varit svårt att fånga in alla 
barn med psykisk ohälsa i tid, de har inte kommit i kontakt med vården.

– Det är bra att det är ett stort söktryck, det betyder att de söker, säger han.

När de 50 vårdcentralerna var första linjen, alltså patienternas första kontakt 
med vården, var problemet att kompetensen varierade stort mellan vård
centralerna. 

En väg in erbjuder gedigen rådgivning till dem som ringer men kan också 
boka in besök på de nya mottagningarna eller på BUP. När man bokar en tid 
till behandling ser man också till att mottagande avdelning vet att en patient 
är på väg och vilka besvär han eller hon har. Man kan också föreslå att de 
söker sig till socialtjänst, ungdomsmottagning eller skolhälsovård.

Nu har ni varit i gång sedan april. Vad har ni lärt er, vad kan förbättras?

– Det som ligger framöver är ännu mer samarbete med bland annat social
tjänst och skola, säger Markus Andersson. Det tycker jag är en realistisk för
hoppning, även om det är svårt att säga exakt hur det ska se ut. Socialtjäns
ten har ofta någon form av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, 
vilket innebär överlappning med vården.

– Hur ska man till exempel ta hand om barn i våldsmiljö? Ska de in i vården?

Markus Andersson menar att det kan finnas liknande beröringspunkter med 
ungdomsmottagningarna som behöver analyseras för att sedan ligga till 
grund för ett framtida samarbete.

Fotnot: 
Barn och ungas psykiska hälsa tar emot patienter mellan 6 och 17 år.

Harald Bergengren, kommunikatör, Psykiatrin Halland


