
Egenremiss till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP 

Denna remiss är till för dig som känner att du mår psykiskt dåligt och kanske kan behöva hjälp 
av oss på BUP. Fyll i alla uppgifter så gott det går tillsammans med din vårdnadshavare 
(vanligtvis förälder). Du som vårdnadshavare kan också fylla i allt, men vi uppmanar att 
barnet/ungdomen det gäller får delta i processen från början. 
Börja med att läsa igenom hela formuläret en gång, då blir det lättare att förstå. Till de flesta 
frågor finns exempel eller förklaringar. Sedan är det bara att sätta igång! Skicka remissen till 
adressen för den BUP-mottagning som ligger inom ditt område, se nedan för kontaktuppgifter 
till oss.  

Om det finns önskemål om utredning för en uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD) med 
symtom på hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter, eller en autismspektrumstörning 
med symtom på sociala samspelssvårigheter och kommunikationssvårigheter, hänvisar vi dig 
till att först ta kontakt med skolan. Om en utredning för dessa diagnoser ska bli aktuell inom 
BUP bör dina symtom orsaka dig så pass stora svårigheter i skolmiljön att skolan bedömer att 
de behöver göra en kartläggning och individuella anpassningar. Detta underlag ligger sedan 
till grund för skolans ställningstagande att remittera vidare till BUP. Om skolan inte bedömer 
att du behöver en remiss till BUP, men du ändå önskar en utredning på BUP, behöver vi en 
kopia på skolans kartläggning och bedömning av effekten av anpassningarna för att kunna ta 
ställning till din egenremiss. 

Denna remiss är endast avsedd för familjer att fylla i själva, och inte för myndigheter 
såsom socialtjänst eller skolor. 

Remissen bedöms på våra remissteam. Där avgörs vilken del av vården som bäst kan 
hjälpa till med det som beskrivs i remissen. Det kan vara till exempel vårdcentralen, barn- och 
ungdomsmedicin, elevhälsan eller i vissa fall specialistpsykiatrin hos oss på BUP. Du får ett 
skriftligt besked om vad nästa steg blir. 

Om du behöver akut kontakt med BUP, ring 1177! 

Här ser du vart du ska skicka din remiss, det beror på var du bor! 
Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo: 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 
BUP-mottagningen Frölunda  
413 45 Göteborg 

Östra Göteborg, Angered: 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
BUP Gamlestaden 
Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2  
415 02 Göteborg 

Partille 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 
BUP Partille 
Göteborgsvägen 84B 
433 63 Sävedalen 

Hisingen: 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
BUP Hisingen 
Gamla Tuvevägen 15B  
417 05 Göteborg 

Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné, Centrum: 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
BUP Kungshöjd 
Kungsgatan 11 
411 19 Göteborg 

Mölndal, Härryda, Öckerö: 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
BUP Krokslätt 
Fredåsgatan 13, 431 02 Mölndal 

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 
Barn- och ungdomspsykiatri 
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Övrigt 

Vårdnadshavare 

Kontaktuppgifter 

Vi behöver dessa 
uppgifter för att kunna 
kontakta dig och din 
familj. 
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Ort:

För- och efternamn:

 Gatuadress: 

Postnummer: 

Telefonnummer: 

Personnummer:

Ort: 

Samtycker du till remiss?

Ort:

Samtycker du till remiss?

Annan uppgiftslämnare: 

För- och efternamn:

Telefonnummer: 

Titel:

Om ja, vilket språk?

Eventuellt LMA-nummer för asylsökande:

Ja

För- och efternamn: 

Gatuadress: 

Postnummer: 

Telefonnummer: 

Har du vårdnad? Ja

För- och efternamn: 

Gatuadress: 

Postnummer: 

Telefonnummer: 

Har du vårdnad? Ja

Ja

Nej Nej

Nej Nej

Behövs tolk? Ja   Nej

Patientuppgifter

-



Vardagen 

Skola 

Fritid/kompisar 

Når du målen/klarar 
betygen i skolan? Har 
du anpassad 
undervisning? Har du 
kompisar att umgås 
med? Förekommer 
mobbning? Har du 
mycket frånvaro? 

Vad har du för intressen? 
Har du några 
regelbundna aktiviteter? 
Brukar du umgås med 
kompisar och vad gör ni? 
Har du tappat intresse för 
det du egentligen tycker 
är roligt?
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Vad gör du på fritiden? 

Namn på skola: 

Situation:

Årskurs:



Hur fungerar det hemma? 

Hemma 

Symtom och funktion 

 Sömn: 

 

Vardaglig funktion 

Beskriv om du sover eller 
äter sämre. Viktnedgång?  
Hur mår kroppen? 
Huvudvärk eller ont i 
magen? Hur är humöret? Är 
du ofta irriterad eller arg? 
Beskriv hur länge det 
pågått! 

Vilka bor hemma hos dig? 
Bor du på ett ställe eller 
flera? Är det något med 
hemmet som du tror 
påverkar hur du mår? 
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Kroppen:

Humör:

Andra sjukdomar/allergier?: 

!Ǉǘƛǘ:

Förekommer alkohol/droger?:



Har  du haft självmordstankar? Om ja, beskriv dem: 

När  var detta senast? 

Symtom 

Här beskriver du varför du söker hjälp på BUP.  Alla känslor är normala att ha ibland. Skriv ned det som 
drabbar dig ofta och skapar lidande för dig. Här kommer några exempel: 

Är du ledsen större delen av tiden? 
Blir det ofta problem när du leker/umgås med jämnåriga? 
Är du ofta orolig eller har ångest inför att du ska göra något, eller umgås med andra?

Beskriv hur länge det pågått! 
Om du har mörka tankar på livet och funderar på självmord kan du behöva kontakta BUP direkt via 
telefon. 
Prata alltid med en vuxen!

Vilket av dessa lider du mest av, och varför?: 
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Har något hänt nyligen som har gjort att du mår sämre, och vad i så fall?:

Ja Nej

Psykisk hälsa:



Har du själv funderat på vilken psykiatrisk ohälsa/svår ighet som det kan röra sig om?  

Frågeställning/Övrigt 
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Har du sökt hjälp för dina bekymmer någon annanstans som skola, vårdcentral, ungdomsmottagning, socialtjänst 
eller annat? Var i så fall, och har du fått någon hjälp där? (Om det finns någon utredning från skolan är det bra om 
den skickas med denna remiss.) 
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