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Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  

 

Remiss till BUP i Västerbotten

Bakgrund
Den 1 april 2014 infördes remisskrav till BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten. Det gäller 

både akuta och icke akuta ärenden till BUP. 

Landstinget i Västerbotten har under flera år inte klarat den förstärkta vårdgarantin för insatser för 

barn och unga med psykisk ohälsa som SKL, Sveriges kommuner och landsting, tidigare har kommit 

överens med regeringen om. Den förstärkta vårdgarantin innebär att alla landsting ska erbjuda tid för 

bedömning inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom högst 30 dagar. Därefter ska 

familjerna erbjudas fördjupad utredning/behandling, också det inom 30 dagar.

Orsaken till det här beslutet är att landstinget vill att BUP ska kunna ta emot de barn och ungdomar 

som behöver psykiatrisk utredning, vård och/eller behandling på specialistnivå inom den förstärkta 

vårdgarantin.

Vem får utfärda remiss till BUP?
Enligt landstingsstyrelsens förslag till beslut, vilket bifölls den 26 februari 2014, får samtliga 

yrkeskategorier inom första-linjen-verksamheterna remittera till BUP. 

Första linjens barn- och ungdomspsykiatri omfattar primärvård, ungdomshälsa, ungdomsmottagning 

och barnhälsovård. Skolornas elevhälsa får också remittera till BUP. 

Vad bör ingå i en remiss till BUP?
För att man ska kunna skriva en rättvisande remiss till BUP behöver man träffa patient och 

vårdnadshavare och göra en barnpsykiatrisk bedömning. 

I remissen behöver alla de uppgifter finnas med som behövs för att man på BUP ska kunna ta 

ställning till om ärendet tillhör den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin eller inte, hur det ska 

prioriteras och hur patienten ska kallas till mottagningen. 
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Observera att vid misstänkta psykiska funktionshinder som påverkar skolarbetet ska skolan göra en 

baskartläggning innan skolornas elevhälsa remitterar barnet/ungdomen till BUP om det bedöms vara 

indicerat med vidare utredning eller barnpsykiatrisk behandling, enligt en överenskommelse mellan 

Västerbottens kommuner och VLL (överenskommelse finns inte för Umeå gymnasieskola eller 

friskolor).

Remissmall
För att underlätta för remittenterna har BUP i samråd med primärvården gjort en remissmall där det 

framkommer vilka uppgifter som behöver finnas med i remissen. Var god se separat styrande 

dokument i Ledningssystem ”Remissmall för inremitterande till Barn- och ungdomspsykiatri 

Västerbotten”.

Anna Wallgren Maria Boström

Verksamhetschef MLA/CHÖL
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