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Till elevhälsan 

Stöd vid remisskrivning till barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) vid 
frågeställning om neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 
Alla icke-akuta remisser till barn- och ungdomspsykiatrin ska från den 15 mars 2022 skickas 

till en regiongemensam remissportal, ”En väg in”. ”En väg in” bedömer remisser från 

vårdgivare och invånare i hela regionen till alla BUP-mottagningar, inklusive remisser till 

neuropsykiatrisk utredning vid Angereds närsjukhus (Specialistcentrum barn och unga Angered 

och Specialistcentrum barn och unga Gamlestaden).  

Vad som ska inkluderas i alla remisser till barn- och ungdomspsykiatrin följer Regional 

Medicinsk Riktlinje (RMR) Remiss inom hälso- och sjukvård.  

Syftet med detta dokument är att ge anpassat stöd för att förenkla remisskrivningen till BUP 

och minska risken för att remisser skickas fram och tillbaka. Detta dokument ersätter en första 

version som publicerades på Vårdgivarwebben den 9 mars 2022. Uppdateringarna baserar sig 

på frågor som uppkommit sedan uppstarten av ”En väg in”. Alla remisser som inkommer till 

”En väg in” bedöms på samma sätt, oavsett avsändare. Det är verksamhetschefen inom 

respektive verksamhet som fastställer rutiner för vem eller vilka inom verksamheten som får 

utfärda remisser. 

För remisser som skickas från elevhälsan börjar väntetiden inom vårdgarantin på 30 dagar för 

tid till BUP räknas från remissens ankomstdatum enligt Tillämpningsanvisningar Vårdgaranti 

2021:1 – God vård i rätt tid. 

Patienter med akuta tillstånd ska aldrig remitteras till BUP via ”En väg in”. Dessa hanteras i 

stället enligt redan befintliga lokala rutiner. Patienter med allvarliga somatiska tillstånd ska 

först bedömas inom den somatiska sjukvården. Vid livshotande tillstånd ring 112.   

  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-90/SURROGATE/Remiss%20inom%20h%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rd.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-90/SURROGATE/Remiss%20inom%20h%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rd.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs7678-624928092-57/surrogate/2021%20V%c3%a5rdgaranti%20-%20Till%c3%a4mpningsanvisningar%20God%20V%c3%a5rd%20i%20R%c3%a4tt%20Tid.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs7678-624928092-57/surrogate/2021%20V%c3%a5rdgaranti%20-%20Till%c3%a4mpningsanvisningar%20God%20V%c3%a5rd%20i%20R%c3%a4tt%20Tid.pdf
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Innehållet i detta dokument beskrivs under fem rubriker: 

• Elevhälsa som remittent 

• Elevhälsa som delgivare av information till remittent eller BUP  

• Adressering av remisser 

• Kontakt med ”En väg in” om remisser 

• Remissinnehåll vid frågeställning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Elevhälsa som remittent  
Elevhälsans organisation och arbetssätt skiljer sig åt inom Västra Götalandsregionen. När 

elevhälsan skriver remisser till Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) genom ”En väg in” kan 

detta remisstöd användas för att skriva remisser med frågeställning som rör utredning av 

misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

I de fall elevhälsan önskar skriva remisser till BUP genom ”En väg in” som rör någon annan 

psykiatrisk frågeställning hänvisas till Stöd för remisskrivning till barn- och 

ungdomspsykiatrin, BUP, i Västra Götaland – för dig som är vårdgivare. Detta finns publicerat 

på Vårdgivarwebben. 

Elevhälsa som delgivare av information till remittent 
eller BUP  
Om man som elevhälsa inte skriver remisser kan det fortfarande vara nödvändigt att på 

förfrågan dela information med annan remittent eller BUP. Vid frågeställning om 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behövs det information om hur symtomen tar sig uttryck 

och påverkar patientens situation i skolan för att BUP ska kunna göra en så bra bedömning av 

informationen som möjligt. Den information som behövs för bedömningen inkluderar: 

• En sammanfattande bild av hur det fungerar i skolan inklusive information om 

frånvaro, resultat i förhållande till kunskapsmålen och den sociala situationen 

• Eventuella utredningar som redan har genomförts och resultat av dessa 

• Eventuella anpassningar som har genomförts i skolmiljön och resultat av dessa 

  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/psykisk-halsa/okad-tillganglighet-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/en-vag-in-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/stod-vid-remisskrivning/
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Adressering av remisser 
På remissen (i adressfält eller i löptext i remissen) anges den BUP-mottagning som remissen 

ställs till. Därefter postas remissen till Remissportalen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (se 

bild nedan).  

Kontakt med ”En väg in” om remisser 
Det finns tre olika sätt att komma i kontakt med ”En väg in” för frågor och synpunkter 

kopplade till remittering och remissbedömning. 

• Vid frågor kopplade till remittering och skickade remisser går det bra att 

ringa ”En väg in” på 010-435 86 50. Du får då två knappval och väljer 

knappval två, för vårdgrannar och samverkanspartners.  

• För andra frågor och för att lämna synpunkter och tips till ”En väg in” 

går det bra att skicka e-post till ”En väg in”:s funktionsbrevlåda: 

envaginvgr@vgregion.se  

• Vid avvikelser inrapportering genom MedControl PRO med ”En väg in” som 

utredare eller för de som inte har detta system genom att ringa enhetschefen på 

”En väg in” och informera om avvikelsens innehåll. Nedan framgår hur man 

hittar ”En väg in” som utredare i MedControl PRO. 

mailto:envaginvgr@vgregion.se
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Remissinnehåll vid frågeställning om neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 

Beslut om remiss tas i samråd med patient och ska dokumenteras i patientens journal. Patienten 

ska informeras om vårdgarantin och vad den innebär.  

Remissen ska utgå från en frågeställning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Remissen 

behöver utgöras av en sammanfattande beskrivning, som ger stöd för den medicinska 

frågeställningen. Det går att bifoga underlag, men inte att enbart hänvisa till dem utan 

sammanfattning eller slutsatser. Beskriv symptom, insatser som genomförts och vad de haft för 

effekt. 

Nedan följer andra exempel på vad som är särskilt relevant för att kunna bedöma behovet av 

specialiserad barn- och ungdomspsykiatri vid frågeställning om neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, utifrån frågor och erfarenheter sedan ”En väg in” startade. De är 

sorterade under rubrikerna situation, bakgrund och aktuellt som används i RMR Remiss 

inom hälso- och sjukvård. 

SITUATION 

1. Kontaktuppgifter till patient och vårdnadshavare 

Aktuella kontaktuppgifter avseende personnummer, namn, adress och 

telefonnummer.  

Telefonnumret är viktigt för att enkelt komma i kontakt med patienten 

kring ändring av tid till första besök, vid exempelvis återbud.  

För barn anges motsvarande uppgifter för målsman.  

Ange också om vårdnadshavarna bor på olika adresser, så att båda 

kan kallas till ett eventuellt besök hos BUP (om inte särskilda skäl 

mot anges i remissen). 

2. Kontaktuppgifter till remittent 

Vårdgivarens och enhetens namn, adress, telefon.   

3. Eventuellt behov av språktolk 

Det språk som behöver tolkas. 

4. Information kopplad till vårdgarantin 

Information om patienten godkänner att remissen (som innehåller 

patientdata) får skickas vidare till annan vårdgivare vid vårdgaranti. 

Om patienten avsäger sig rätten till vårdgaranti ska detta 

dokumenteras. 

 

  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-90/SURROGATE/Remiss%20inom%20h%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rd.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-90/SURROGATE/Remiss%20inom%20h%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rd.pdf
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SITUATION 

FORTS. 

5. Samtycke till tillgång till patientdokumentation 

Information om patienten gett sitt samtycke till att 

remissmottagaren vid eventuellt behov kan ta del av 

patientdokumentation som finns i system för sammanhållen 

journalföring. 

6. Samtyckte till påminnelse eller kallelse via SMS 

Information om patienten gett sitt medgivande till överföring av 

påminnelse eller kallelse via SMS d.v.s. öppna nätverk, förutsatt att 

inte detaljer avslöjas om patientens hälsotillstånd eller andra 

personliga förhållanden. 

BAKGRUND 

7. Bakgrund (som remittent känner till och är relevant för 

remissen) 

Beskrivning av andra faktorer som remittenten känner till och som 

kan vara av relevans så som somatiska och psykiatriska sjukdomar, 

aktuell medicinering, ärftlighet för psykisk och/eller relevant 

somatisk sjukdom, bruk av alkohol/beroendeframkallande medel 

eller läkemedel, familjesituation, intressen och fritidsaktiviteter. 

8. Tidigare suicidförsök och suicidriskbedömning 

Om relevant för det medicinska tillståndet, information om tidigare 

suicidförsök och bedömning av suicidrisk, exempelvis med hjälp av 

suicidstegen.  

9. Beskrivning av situationen i skolan 

Information om närvaro, resultat i förhållande till kunskapsmålen 

och den sociala situationen. Eventuell bedömning av 

inlärningsförmåga samt en sammanfattning av de underlag som 

ligger till grund för ställningstagandet. 

10. Beskrivning av eventuella genomförda utredningar samt 

resultat 

Information om tidigare utredningar eller undersökningar som 

remittenten känner till och som kan vara relevanta i sammanhanget 

(tex syn- och hörselundersökningar, logopedutredningar, 

psykologutredningar) samt resultat av dessa. 

11. Beskrivning av eventuella anpassningar och stöd samt 

resultat 

En sammanfattning av de anpassningar och eventuella stöd som 

getts samt en bedömning av vilket resultat som insatserna gett.  

AKTUELLT 
12. Aktuella psykiatriska symtom 

Vilka psykiatriska symtom som barnet uppvisar och hur länge de 

har pågått. Eventuella depressiva symtom, oro/ångest, svårigheter 
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med ilska och humörsvängningar, svårigheter med koncentration 

eller impulsivitet, nedsatt aptit/viktnedgång, ätstörning, 

sömnproblem, tvångstankar eller tvångshandlingar, suicidtankar 

eller självskada etc.  

13. Ställningstagande till andra orsaker till barnets tillstånd 

Ett ställningstagande till att andra faktorer så som kroppsliga 

sjukdomar, psykiskt mående eller faktorer i skol- eller hemmiljön 

inte uppenbart bättre kan förklara barnets svårigheter.  

14. Övrig information  

Exempelvis barnets egen inställning till sin situation, att ta emot 

hjälp eller tidigare och/eller pågående insatser. 

REMISS/ 

REKOMMENDATION 

15. Vilka undersökningar/åtgärder som efterfrågas 

Tydliga frågeställningar och tydlig önskad vårdåtgärd. 

 


