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Ansvar och ansvarsfördelning
Inom Lokalt Samråd har flera kommuner lyft olika frågor som handlar om ansvar och
ansvarsfördelning mellan kommun och Region/BUP. Syftet med mötet har varit att komma fram till
en gemensam strategi för Lokalt Samråd Nordvästra Skåne avseende frågorna nedan för god
samverkan. Nedan delges överenskommelse som framkommit.

Information från BUP
Situationen för BUP är mer stabil. BUP är ännu ej fulltaliga i bemanningen på Psykologer och saknar
en överläkare. Köerna för utredning är numera mindre.

BUP lyfter fram att det varit fel i telefonsystemet till BUP. Personer som ringt har inte kommit fram
och heller inte kunnat knappa in meddelande om uppringning vid telefonkö. Felet ska vara avhjälpt.
Hamnar du som ringer i telefonkö ska du kunna knappa dig fram och be att bli uppringd.

BUP i Helsingborg/Landskrona/Ängelholm har inte längre akuta besökstider/daglig akutmottagning.
Vid akuta ärenden, både psykiatriskt och specifikt suicidalt ska En Väg In, 020-51 20 20 kontaktas
dagtid, må-fred 8.00-16.30. Övriga tider kontaktas BUP-akutmottagningen i Malmö direkt.
Akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri Malmö 040-33 17 11
Öppet vardagar klockan 16.30-8.00, dygnet runt på helger.
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För ärenden som inte är akuta vänder du dig dagtid till din ordinarie barn- och ungdomspsykiatriska
mottagning.
Barn- och ungdomspsykiatri Villa Maria spädbarn Helsingborg
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Helsingborg
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Helsingborg
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning mellanvård Helsingborg
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Ängelholm
Mottagning Maria nordväst Helsingborg
Om du inte har en pågående kontakt med BUP eller vill få rådgivning ringer du
En väg in, 020-51 20 20.
https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/en-vag-in/

Neuropsykiatrisk utredning
När kommunen möter barn/ungdomar där kommunen bedömer, i samråd med vårdnadshavare, att
behov finns för neuropsykiatrisk utredning vänder kommunen sig till BUP. BUP ska ta ansvar för
bedömning och utredning. Remiss skickas från kommunen till BUP.
Frågor har lyfts om kommunen kan vända sig direkt till Cereb utan att först kontaktat/ skickat remiss
till BUP och att regionen står för kostnaden. Svaret är Nej. Däremot kan kommunen skicka utredning
till privat aktör men då får kommunen ta kostnaden. Familjer kan också själva kontakta privata
aktörer för utredning men då får familjen själva ta kostnaden.

Sexuella övergrepp
Socialtjänsten står för att skyddsbedömning görs så det finns en trygg omgivning för barnet med
uppfyllda basala hemförhållanden.
Socialtjänsten står också för att riskbedömning gällande unga förövare genomförs vid sexuella
övergrepp. En kommun har nämnt att man letar efter att köpa in utbildning för
Riskbedömningsinstrumentet Erasor så handläggarna ska kunna få kompetens att själva göra egna
riskbedömningar och inte behöver beställa dessa av extern aktör.
BUP står för den psykiatriska behandlingsdelen, där de gör bedömning av insats. I vissa fall remitterar
BUP till Regionalt Trauma team i Lund som servar Nordvästra Skåne, eller köper in av extern aktör.
Olika delar av behandlingen kan behöva insatser från både BUP och Kommunerna för att tillgodose
individens behov. Det är viktigt att man får till samverkan om hur man ska stödja den enskilde utifrån
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kommunens insatser och behandling från BUP, detta kan ske genom Tjänstemannamöte och/eller
SIP.
BUP önskar tydliga remisser från kommunens handläggare där individens symptom beskrivs och
socialtjänstens bedömning framkommer.
BUP önskar bredda sin spetskompetens kring sexuella övergrepp.

SIP
Representanter inom Kommuner och BUP ska delta vid kallelse till SIP, oavsett om individen är
inskriven eller inte. Inbjudna deltar för bra samverkan för individens bästa.
Vi behöver samtidigt gemensamt ta ansvar för att hushålla med våra resurser. Av vikt att vi kallar
berörda aktörer vi anser är viktiga för individens behov av insatser. På SIP möten är det också viktigt
att vi respekterar varandras professionella bedömning.
BUP lyfter önskemål om att också bjuda in skolpsykologer när skolan kallar till SIP möte.

Samverkansmöten
Det har funnits olika konstellationer på samverkansmöten mellan Kommuner och BUP tidigare.
Idag finns Lokalt Samråd Psykiatri i Nordvästra Skåne.
I litet Lokalt Samråd ska ”Ärendeprocesser utifrån optimala förutsättningar” beskrivas av kommuner
och regionen. Viktigt att sätta individens behov i centrum och att ställa sig frågan om vad man kan
bidra med. Delge varandra goda exempel, delge ärenden när det fungerar, hur vi samverkar
tillsammans, skapar och bygger tillit.
Representanter för kommunerna och BUP vill uppmuntra till dialog aktörer emellan. Finns befintliga
kontakter i gemensamma ärenden kontakta gärna varandra inför en SIP, för att belysa och dela
varandras perspektiv, kontakta BUPs reception och ha en dialog om hur vi kan samverka på bästa
sätt.
Förslag om ytterligare samverkansmöte har framförts till BUP som har dialog kring detta. BUP
återkommer i höst om frågan.

