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Om oss
BUP Stockholm är en av världens största
sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska
organisationer. Tillsammans är vi nära 1 000
anställda som under ett år möter ungefär
20 000 barn och unga och deras familjer.
Vår målsättning är att vården ska präglas av
helhetssyn, delaktighet och kvalitet.
Våra patientlöften
Vi arbetar för att bevaka och utveckla
barns och ungdomars rättigheter inom
vården. Patientlöftena utgår från FN:s barnkonvention som definierar barns rättigheter.
Varje patientlöfte är kopplat till en eller
flera artiklar i barnkonventionen.
Läs mer på bup.se

BUP Stockholm
Sachsgatan 10, 118 61 Stockholm
Tel: 08-123 520 00
bup.se

Om BUP Stockholm
Organisation och uppdrag

BUP Stockholm
Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, i Stockholm är
en specialistverksamhet inom den offentligt drivna
sjukvården i Stockholms läns sjukvårdsområde,
SLSO, som är en del av Region Stockholm.
Vårt uppdrag
Vårt uppdrag regleras genom en överenskommelse med
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, som beslutas
i en politisk nämnd, Hälso- och sjukvårdsnämnden:
”Uppdraget är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå i syfte att uppnå en förbättrad psykisk hälsa. Med
psykiatrisk vård avses utredning, bedömning, diagnostik,
behandling och vård samt stöd och rådgivning till patienter med psykiatriska sjukdomstillstånd inom barn- och
ungdomspsykiatri. Psykiatrisk vård på specialistnivå
omfattar ett differentierat utbud av akuta och planerade
mottagningsbesök, konsultationer, vård i hemmet, heldygnsvård samt psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Varje patients individuella resurser
och möjligheter att vara delaktig i vård och behandling
ska tas tillvara.”
Samverkan med primärvård, habilitering och skola
Utifrån patientens psykiatriska vårdbehov samverkar vi med
familjen samt övrigt nätverk som primärvård, habilitering,
specialiserad kroppssjukvård som barnmedicin, skola och
socialtjänst.
Utöver BUP Stockholm finns det i Stockholms län även fyra
lokala öppenvårdsmottagningar som drivs i privat regi.

Lokala mottagningar och specialenheter
Vi har 13 lokala öppenvårdsmottagningar i länet samt flera
specialiserade enheter dit barn kommer på remiss från
den lokala mottagningen när det behövs en specifik insats.
Hos oss finns också en akutmottagning och heldygns- och
mellanvård.
Det finns en nära koppling mellan forskning och vård genom
BUP Forsknings- och utvecklingscentrum – en sammanhållen
resurs för forskning, utveckling och utbildning.
En väg in – ett gemensamt telefonnummer
BUP En väg in är en gemensam ingång dit barn och vårdnadshavare kan vända sig för en första kontakt. Telefonnumret är
08-123 524 50 och telefontid är helgfri vardag 8.00–16.00.
Akutenheten nås på telefonnummer 08-123 669 00 efter
klockan 16.00 samt på nätter och helger.
Remiss eller egen vårdbegäran
Barn och unga kan komma till BUP genom remiss från
annan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen – till exempel elevhälsans medicinska del. Barn eller
vårdnadshavare kan även göra en egen vårdbegäran till BUP.
Patienter tas emot utifrån medicinsk bedömning och
prioritering.
BISAM tar tillvara patienters upplevelser
Inom BUP:s heldygns- och öppenvård finns brukarinflytandesamordnare, BISAM. De arbetar med att ge
patienter och vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga
i vården. De samarbetar med Brukarrådet, som består av
representanter från flera patient- och intresseföreningar.

