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* Överenskommelsen tillämpas i den takt kompetens tillförs och byggs upp i Primärvården 
inom Hälsoval och inom Psykiatrin och gäller fullt ut när ”Handlingsplan inför genomförande 
av överenskommelse mellan Primärvården och Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, gällande 
psykisk ohälsa hos barn” är verkställd.  
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Förord 
Primärvården inom Hälsoval, i det följande benämnd Primärvården och Barn- och ungdoms 
Psykiatrin (BUP) har många gemensamma patienter, och flödet av patienter mellan 
verksamheterna är stort och kommer enligt nuvarande bedömningar att öka. Det finns sedan 
tidigare en överenskommelse mellan Psykiatrin och Primärvården som omfattar vuxna med 
psykisk ohälsa, ”Överenskommelse och fördelning av ansvar för vård och behandling mellan 
Psykiatrin och Primärvården”.  
 
Föreliggande överenskommelse är ett första arbete för att förtydliga hur arbetet ska fördelas 
mellan den BUP och primärvården avseende barn och unga.   
 
Överenskommelsen omfattar i första hand samverkan kring barn och unga men ambitionen är 
att den i en framtida revidering ska integreras i den övergripande överenskommelsen som 
avser vuxna.  
 
I arbetsgruppen har ingått Anita Ivarsson och Antonia Simon Risberg, BUP, Owe Lindh och 
Carina Vestergren, Primärvården samt Eva Frantz och Peder Karlsson från ledningskansliet. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________  
Pia Öijen, Hälso- och sjukvårdsdirektör  
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 UPPDRAG 

Både Primärvården och BUP får sina uppdrag från landstingets politiker. Primärvården 
ansvarar för första linjens psykiatri. BUP ansvarar för specialiserad psykiatrisk vård, även om 
BUP inte har remisstvång. Patienten kan följaktligen själv höra av sig till BUP. Det innebär 
dock inte att patienten automatiskt får hjälp via BUP, utan kriteriet är fortfarande att det skall 
vara problem som faller inom specialistpsykiatrins ram.  
 
Det finns en etablerad samverkan mellan länets Ungdomsmottagning (UM) och BUP med 
konsultativt stöd i form av psykiater till UM från BUP.  
 
Primärvården har ett länsuppdrag och är i de flesta fall länsinnevånarnas första kontakt med 
vården. Primärvårdens uppdrag framgår av Krav och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län och 
gäller för alla vårdcentraler inom Hälsoval oavsett driftsform. I primärvården ingår även 
länets UM, som en fristående verksamhet.  
 
Även BUP har ett länsuppdrag.  
 

SYFTE 

Överenskommelse syftar till att ge vägledning i frågan om hur landstingets uppdrag avseende 
vård och behandling av barn och unga med psykisk ohälsa/sjukdom är fördelat mellan BUP 
och Primärvården.  

AVVIKELSE FRÅN ÖVERENSKOMMELSE 

Avvikelser från beslutad överenskommelse rapporteras på sedvanligt sätt och diskuterar inom 
och mellan berörda förvaltningar. 

REMISSER 

REMISSER TILL PSYKIATRIN FRÅN PRIMÄRVÅRDEN 

Remisser till BUP ska innehålla följande data 
 Anamnes – psykiatrisk och somatisk 
 Aktuella symtom samt prövad och aktuell medicinering 
 Resultat av utredningar 
 Beskrivning av ”familj- och skolsituation” etc. 
 Frågeställning 
Se bilaga 1 mall för remiss  till BUP  

 
Remisser för barn och ungdomar skickas till BUP. Rör ärendet mer komplicerat missbruk 
med psykisk ohälsa skickas remissen till Beroendecentrums remissgrupp Slottsgatan 10, 701 
85 Örebro. Observera att övertagande måste bekräftas innan remittentens ansvar avslutas. 
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Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen har öppet kontorstider, och skall kontaktas i 
första hand, även vid mer akuta ärenden.  
Remiss från Psykiatrin till Primärvården  
 
Remisser till Primärvården ska innehålla följande data 
 Anamnes, status och diagnos 
 Vårdförlopp 
 Resultat av gjorda utredningar (inkl. differentialdiagnostik) 
 Behov av uppföljning 
 Behov av medicinering, nertrappning och eventuell utsättning 
 Vad göra om patienten försämras? 

SOMATISKA PROBLEM 

Patienter med psykiatrisk diagnos som också har somatiska besvär behandlas som övriga 
personer med motsvarande besvär. Grundansvaret för den somatiska vården ligger i 
Primärvården. Vid svårare psykiska besvär är det av stor vikt med en god samverkan mellan 
BUP och Primärvården för att de olika behandlingarna ska fungera på ett optimalt sätt. Det 
skall finnas en fortlöpande kontakt inom både BUP och primärvård samt klargörande hur man 
får kontakt. Berörda verksamheter har ett gemensamt ansvar för patientens totala vårdbehov.  
Det är viktigt med tydliggjorda och kända kontaktvägar. I första hand hänvisas till respektive 
mottagningsreception i båda riktningarna.  
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DIAGNOSLISTA 

Depression 

 

Behandling i primärvård Remiss till BUP 

Alla åldrar Utredning och behandling vid 
lätta och medelsvåra 
symtom/tillstånd samt vid 
långdragna tillstånd. Kan ske i 
form av föräldrastöd, 
familjesamtal, sjukgymnastik 
 
Ju äldre patienten är, desto mer 
egna samtal bör erbjudas. 
 
Medicinering kan ske i samråd 
med barnläkare eller 
barnpsykiater 

Apati 
Hyperaktivitet 

Ihållande aggressions- och 
humörsutbrott 
Långvarig nedstämdhet 
Sömnsvårigheter under längre tid 
Suicidtankar/planer/handlingar 
Självskadebeteende 
 
Medicinering (normalfallet) 

Ångest  
(tvång, fobi) 

Behandling i primärvård Remiss till BUP 

Alla åldrar Utredning och behandling vid 
lätta och medelsvåra 
symtom/tillstånd samt vid 
långdragna tillstånd. Kan ske i 
form av föräldrastöd, 
familjesamtal, sjukgymnastik. 
 
Ju äldre patienten är, desto mer 
egna samtal bör erbjudas. 
 

Om symtomen leder till 
funktionsnedsättning 
Isolering i hemmet 
Tvångstankar som begränsar funktion 
Tvångshandlingar som tar mycket tid 
Skolvägran – långvarig 
Intensiva och ofta förkommande 
ångestattacker 
Tvångsritualer som tar mycket tid 
Självskadebeteende 

Relationsproblem Behandling i primärvård Remiss till BUP 
Alla åldrar Överväg anmälan till 

socialtjänsten 
 
Utredning och behandling vid 
lätta och medelsvåra 
symtom/tillstånd samt vid 
långdragna tillstånd. Kan ske i 
form av föräldrastöd, 
familjesamtal. 
 
Samverkan med socialtjänst och 
skola 
 

Problem både hemma och i förskolan 
Kraftiga vredesutbrott 
Sömnproblem 
Stark oro, nedstämdhet etc. 
Problem både i skolan och hemma 
Hyperaktivitet 
Normbrytande beteende 
Skolfrånvaro över tid 
Destruktivt beteende 
Koncentrationssvårigheter 
Impulsivitet 
 
Missbruk 
 



Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum 

Sidan 6 av 7 Överenskommelse om fördelning av ansvar för vård 
och behandling mellan Psykiatrin och Primärvården 
inom Hälsoval 

1  2012-01-01 

 

Kris och sorg Behandling i primärvård Remiss till BUP 
Alla åldrar Utredning och behandling vid 

lätta och medelsvåra 
symtom/tillstånd samt vid 
långdragna tillstånd. Kan ske i 
form av föräldrastöd, 
familjesamtal, rådgivning, egna 
stödsamtal till barnet 
 
 

Normala reaktioner djupnar och 
kvarstår över tid 
 
Se ångest och depression 
 
 

Ätstörning Behandling i primärvård Remiss till BUP 
Alla åldrar 
 

Uteslut somatiska orsaker 
 
Utredning och behandling vid 
lätta och medelsvåra 
symtom/tillstånd samt vid 
långdragna tillstånd. Kan ske i 
form av föräldrastöd, 
familjesamtal, sjukgymnastik, råd 
och stöd, kostråd. 
 
Åtgärder enligt riktlinjer i 
Vårdpraxis 
 
Lågintensiv behandling med 
fokus på att normalisera ätande 
och träning  
 
Samverkan med skolhälsovård 
 
 

I kombination med relation och 
anknytningsproblem 
 
Total matvägran 
Omotiverad och snabb viktnedgång 
eller utebliven förväntad 
viktuppgång. 
Samsjuklighet ångest, depression, 
tvång 
 
Destruktivt förhållande till mat, 
kropp och motion. 
 
Kompensationsbeteenden ex. 
kräkning, laxering 
Onormal träningsmängd 
 

Kontaktsvårigheter/ 
Autism 

Behandling i primärvård Remiss till BUP 

Alla åldrar Vid misstanke alltid remiss till 
BUP 
 

Svårt med kommunikation, socialt 
samspel, fixeringar och perceptuella 
svårigheter (känslighet för smärta, 
ljus, ljud) 
 
Svårigheterna finns både hemma och 
i skolan och är långvariga. 
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Uppmärksamhet/ 
ADHD 

Behandling i primärvård Remiss till BUP 

Alla åldrar Vid misstanke alltid remiss till 
BUP 
 

Extrem hyperaktivitet 
Kraftig impulsivitet 
Långvariga sömnsvårigheter  
 
Problemen finns både hemma och i 
skolan 
 
Missbruk 

Mani 

Bipolär sjukdom 
Behandling i primärvård Remiss till BUP 

 Vid misstanke alltid remiss till 
BUP. 

 
 
 

 
 
BILAGOR 
 
Bilaga  
Remissmall för remiss till BUP 

H:\Överenskommelse 
Prim och  BUP\Remiss   
 
Bilaga 
”Handlingsplan inför genomförande av överenskommelse mellan Primärvården och Barn- och 
ungdomspsykiatrin, BUP, gällande psykisk ohälsa hos barn” 
 

Handlingsplan 
psykisk ohälsa barn o   
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