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Børne- og ungdomspsykiatrisk forum

BUF – hurtig udredning af børn og unge
med psykiske vanskeligheder
Hvad er BUF?

Henvisninger

Børn og unge kan have psykiske
vanskeligheder.
I
Børneog
Ungdomspsykiatrisk
Forum
(BUF)
undersøger vi vanskelighederne.

Henvisninger
til
Børneog
ungdomspsykiatrien skal ske igennem
BUF.

Tilbuddet er for borgere på op til 18 år,
der bor i Holbæk Kommune.
BUF er en del af et samarbejde mellem
Holbæk Kommune og psykiatrien i
Region Sjælland.
Vi ønsker at give hurtig og koordineret
hjælp til børn og unge med psykiske
vanskeligheder. Det vil vi gøre ved at
kvalificere børn og unges henvisninger
til psykiatrien.

Du kan udfylde et henvisningsskema til
BUF på kommunens hjemmeside.
Skemaet findes på siden ”psykiske
vanskeligheder”, som ligger under
”børn og unge med særlige behov” og
”specialtilbud”.
Du kan også finde skemaet på
sundhed.dk. Her ligger skemaet til
henvisning under ”sundhedstilbud”.

Processen:

Mulig proces

Din henvisning vil blive gennemgået af
en psykolog og repræsentant for
visitationen i Holbæk.

•

Vi vil desuden hente informationer
forskellige steder fra, og måske beder
vi dig uddybe nogle oplysninger. På
den måde bliver vores vurdering lavet
bedst muligt.

•
•

Når vi har gennemgået alt materiale,
anbefaler vi et videre forløb.

•

•

Du sender en henvisning og
samtykke til BUF
BUF bekræfter modtagelsen til dig
og din familie
BUF behandler henvisningen
BUF kommer med anbefalinger til
dig og din familie
BUF kontakter andre relevante
parter

Birgitte Laursen

Psykolog
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Brug tekstbokse
Til vigtig information, udvidede
kontaktoplysninger eller bare til at bryde
teksten med.

