BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRINS MEDVERKAN
Barn- och ungdomspsykiatrins roll kan kortfattat beskrivas på följande sätt:





Att alltid medverka vid samråd.
Att i den akuta krisen , ansvara för att stöd erbjuds.
Att vid behov erbjuda psykiatrisk diagnostik samt långsiktig behandling för barn och
ungdomar och deras närstående.
Riskbedömning av unga förövare.

Samråd
Personal från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) deltar i samråd. Syftet med detta är att
BUP tillsammans med de andra parterna i samrådet skall planera för den fortsatta
handläggningen. I samrådet ansvarar BUP för att barnpsykiatriska aspekter såsom
differentialdiagnostik, utvecklingspsykologiska och familjesystemiska faktorer tas tillvara i
bedömningen av vad som hänt och i planeringen av ärendet. Detta gäller såväl offer, förövare
och närstående.
Genom att delta i samrådet erhåller BUP, på ett tidigt stadium, bakgrundsinformation om
familjen och får därigenom möjlighet att planera för hur eventuell kontakt med familjen skall
läggas upp.
Stöd i den akuta krisen
BUP prioriterar hög tillgänglighet och tidiga insatser i form av krisbearbetning i
upptäckandefasen för offer, förövare, närstående samt samverkanspartner. BUP ansvarar för
att offer, förövare, närstående erbjuds det psykologiska stöds om de behöver utifrån ett
kortsiktigt perspektiv samt ställningstagande för psykiatrisk differentialdiagnostik och
fördjupad psykoterapeutisk behandling. Detta skall ske i nära samarbete med ansvarig
handläggare inom socialtjänst, polis och åklagarmyndighet.
Detta innebär att BUP ej deltar i förhör eller liknande utredningsarbete. BUP:s
ställningstagande om brottet begåtts eller ej är underordnat offer och förövares behov av
psykiatriska insatser.
Vid behov yttrar sig BUP till socialtjänsten om offer, förövare och närståendes situation och
behov ur ett barnpsykiatriskt perspektiv. Samma anmälningsplikt som i övriga
barnpsykiatriska ärenden gäller gentemot socialtjänst och polis. Om det för brottsutredningen
krävs barnpsykologiskt / barnpsykiatriskt utlåtande får åklagare begära detta från BUP.
BUP kan erbjuda konsultation och handledning till andra vårdgivare.
Barn- och ungdomspsykiatrisk diagnostik / behandling.
Vid behov kan barn- och ungdomspsykiatrin erbjuda akut krisbearbetning, fördjupad
utredning samt utifrån diagnostik mer långsiktig behandling såsom:


Trauma behandling, t.ex. EMDR.





Individuell barn- och ungdomspsykoterapi t.ex. KBT.
Familjeterapi
Konsultation och handledning till andra personer eller vårdgivare som står barnet /
ungdomen nära t.ex. förskola, familjehem.

Unga förövare
BUP skall vid behov erbjuda fördjupad utredning, riskbedömning och psykoterapeutisk
behandling av förövare under 18 år samt till deras anhöriga.
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