
Børn og Unge med sindslidelse 

1.1. Tjekliste for den gode ikke akutte henvisning  

 
 
Standardoplysninger: 
Barnets/den unges og forældre/værges stamoplysninger 
Navn, adresse, telefonnummer på henviser 
 
Resume af baggrunden for henvisningen: 
Henvisers oplysninger om det forudgående forløb og udviklingen af de nuværende 
problemstillinger i sagen.  
Resumeet afsluttes med en samlet analyse og vurdering af, hvorfor der henvises, herunder om 
andre foranstaltninger har været overvejet og eventuelt iværksat.  
Hvis det skønnes relevant anføres henvisnings- og evt. bidiagnose.    
 
Resume af relevante oplysninger om barnets/den unges udviklingsforløb fra graviditet til 
henvisningstidspunktet: 
Resumeet skal indeholder oplysninger om: 
• graviditet, fødsel, og barnets første måneder 
• motorisk, sproglig og anden tidlig udvikling (f.eks. hvornår kunne barnet sidde, kravle, gå, 

tale i ord og sætninger og hvornår blev barnet renligt?) 
• den sociale udvikling (f.eks. hvordan var barnets kontakt i spædbørnsperioden, udvikling i 

kontakt med jævnaldrende, kan barnet indgå i lege med jævnaldrende, hvordan klarer 
barnet sig i skole, pasningstilbud og i kontakten med kammerater?)  

• familiære forhold, herunder oplysninger om familie, søskende og eventuelle sociale eller 
sygdomsmæssige problemstillinger (f.eks.  problemer med forældremyndighed, sygdom, 
andre sociale problemer samt formodede arvelige lidelser i familien). 

• oplysninger om nuværende eller tidligere legemlige sygdomme, herunder kendte allergier 
og evt. medicinsk behandling. 

 
Øvrige oplysninger: 
Udfyldt samtykkeerklæring. 
Kopier af diverse undersøgelses og behandlingsresultater. 
Eventuelle aftaler, der er indgået med den henvistes familie. 
Praktiske oplysninger f.eks. navne og kontaktoplysninger på personer/instanser der er 
involveret i sagen. 
Evt. behov for tolkebistand. 
 
Henvisningen afsluttes med underskrift fra den henvisende myndighed/kontaktperson.  
 

 
 

1.2. Tjekliste for den gode akutte henvisning   

Henvisningen i akutte situationer skal indeholde beskrivelse af det akutte behov med inddragelse 
af relevante amenestiske oplysninger, hvilket er med til at præcisere, hvorvidt patientens tilgang til 
Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling bør være af akut-, subakut- eller elektiv grad. 
 



Vejledning til henvisning af akutte sager ’Den gode akutte henvisning’ skal indeholde 
følgende punkter: 
 

• Cpr. nr. 
• Konkret beskrivelse for baggrunden af henvisningen (hvad er det psykiatriske problem)  
• Er patientens tilstand tilbagevendende  
• Er der disposition til psykiatrisk sygdom  
• Hvordan har patientens liv været i store træk indtil aktuelle 
• Patientens aktuelle sociale kontekst  
 

 
Tjeklisten er at finde på Psykiatriens hjemmeside 
http://www.psykiatri.rn.dk/Afdelinger/Boerne_og_ungdomspsykiatrisk_afdelingA/HenvisningTilBoer
neOgUngdomspsykiatriskAfdeling.htm. 
Hvis der sker ændringer i tjeklisten skal kommunerne informeres herom.  
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