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Vägar till BUP-kontakt
Information till socialtjänsten
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en medicinsk verksamhet som ger vård
och behandling på frivillig grund, enligt Hälso- & Sjukvårdslagen (HSL), samt i
vissa fall tvångsvård, enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT). All hälsooch sjukvård omfattas av samma sekretessregler. Det råder sekretess mellan
hälso- & sjukvård och socialtjänst.

Exempel på hur ett barn/en ungdom kan bli patient inom
BUP:
Remiss
Annan verksamhet som omfattas av HSL remitterar sin patient till BUP.
Exempel på sådan verksamhet är elevhälsans medicinska del. Remiss
förutsätter samtycke från patient/vårdnadshavare.
Egen vårdbegäran
Barn och ungdomar kan själva söka vård inom BUP.
Egen vårdbegäran
Vårdnadshavare kan göra en vårdbegäran för sitt barns räkning.
Kontakt med BUP förutsätter samtycke från samtliga vårdnadshavare.
Undantag kan göras för en första bedömning av vårdbehov men vid eventuell
fortsatt BUP-kontakt krävs samtycke från samtliga vårdnadshavare.
Om en av två vårdnadshavare ej samtycker till att ett barns konstaterade
vårdbehov tillgodoses så kan socialnämnden besluta att vårdåtgärden ändå får
vidtas (Föräldrabalken, 6 kap. 13a §).
I de fall barnet/ungdomen är placerat med stöd av LVU tar socialnämnden över
vårdnadshavarnas roll rörande hälso- sjukvårdsinsatser som barnet/ungdomen
har behov av.
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Verksamheter som inte omfattas av Hälso- och
Sjukvårdslagen, exempelvis socialtjänsten, kan förmedla
kontakt med BUP enligt följande:
Socialtjänsten kan vara behjälplig och motivera vårdnadshavare eller
ungdom att själva formulera en vårdbegäran och på så sätt efterfråga tid
för bedömning av vårdbehov på BUP. Det kan t.ex. innebära att
socialtjänsten tillsammans med vårdnadshavare formulerar en
vårdbegäran eller är med vid telefonsamtal.
Socialtjänsten kan ta initiativ till SIP-möte och på så sätt förmedla
kontakt med BUP. En viktig komponent när det gäller SIP är
att patient/vårdnadshavare lämnar samtycke till att de inbjudna, i detta
exempel Socialtjänsten och BUP, deltar i mötet. Därmed är
sekretessfrågan löst och man bokar vanligtvis tid för uppföljning utifrån
patientens samtycke. Därmed har man också löst frågan om återkoppling
mellan den kommunala verksamheten socialtjänsten och
sjukvårdsverksamheten BUP.
Socialtjänsten kan konsultera BUP utan att uppge barnets/ungdomens
namn för att rådgöra om rimlig vårdnivå samt lämpligaste förfaringssätt
för att förmedla kontakt med sjukvården.

Länk till Socialstyrelsens termbank.
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermI=
Definition av termen "Remiss"
Handling som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av
vårdansvar för en patient.
Definition av termen "Patient"
Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.
Definition av termen "Vårdbegäran"
Begäran om erhållande av hälso- och sjukvård.
Definition av ”Vårdåtagande”
Beslut av mottagande vårdenhet att acceptera vårdbegäran.
Definition av termen "Samordnad Individuell Plan"
Vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har
behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram
genom samordnad vård- och omsorgsplanering.

