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En väg in - remisshantering
Remissinnehåll i remisser från vårdgrannar och
samverkansparter
Gäller för: En väg in – för barn och ungdomar med psykisk ohälsa
Remiss till En väg in – för barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska innehålla
information som gör det möjligt att bedöma behov av vård och på rätt vårdnivå.
Nedan specificeras vad som ska finnas med i remiss från vårdgrannar, Elevhälsan
och skolan samt Socialtjänsten. Detta baseras på samverkansöverenskommelser
som reglerar samarbetet mellan skola, socialtjänst, Barn- och ungdomshälsan
(BoUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Vårdnadshavare ska alltid vara informerad om att remiss skickas till En väg in –
för barn och ungdom m psykisk ohälsa, detta bör framgå i remissen.

Innehåll i remiss från vårdgrannar













Barnets namn och personnummer
Frågeställning
Familjeförhållanden, inklusive vårdnadsförhållande
Kort sammanfattning av patientens problem
Symptom på psykisk ohälsa och hur länge dessa har pågått (duration)
Rutiner kring mat och sömn
Kort beskrivning av funktionspåverkan i skola, på fritid och i hemmet
Eventuella tidigare insatser för psykisk ohälsa
Eventuella somatiska diagnoser och medicinering
Har barnet varit utsatt för våld eller övergrepp
Behov av tolk
Kontaktuppgifter till vårdnadshavare (personnummer, adress och
telefonnummer)

Innehåll i remiss från Elevhälsan och skolan




Barnets namn och personnummer
Frågeställning
Familjeförhållanden, inklusive vårdnadsförhållande

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Kort sammanfattning av patientens problem och hur länge dessa har
pågått (duration)
Rutiner kring mat och sömn
Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram
Vid behov skolans psykologutredning gällande begåvning och
inlärningsförmåga
Kort beskrivning av funktionspåverkan i skola, på fritid och i hemmet
Eventuella tidigare insatser för psykisk ohälsa (om känt)
Eventuella somatiska diagnoser och medicinering (om känt)
Har barnet varit utsatt för våld eller övergrepp
Behov av tolk
Kontaktuppgifter till vårdnadshavare (personnummer, adress och
telefonnummer)

Innehåll i remiss från Socialtjänsten













Barnets namn och personnummer
Frågeställning
Familjeförhållanden, inklusive vårdnadsförhållande
Kort sammanfattning av patientens problem och hur länge dessa har
pågått (duration)
Rutiner kring mat och sömn
Socialtjänstens insatser och utredningar som är påbörjade eller
genomförda
Kort beskrivning av funktionspåverkan i skola, på fritid och i hemmet
Eventuella tidigare insatser för psykisk ohälsa (om känt)
Eventuella somatiska diagnoser och medicinering (om känt)
Har barnet varit utsatt för våld eller övergrepp
Behov av tolk
Kontaktuppgifter till vårdnadshavare (personnummer, adress och
telefonnummer)

Om Socialtjänst inkommer med förfrågan om information om nuvarande eller
tidigare patient, bör även detta involvera en tydlig frågeställning.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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