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Henvisningsvejledning til regions-
psykiatrien 

 
 
 
Formål 
Vejledningens formål er at bidrage med inspiration til, at henvisninger indeholder 
oplysninger, der medvirker til god visitation.  
  
Fremgangsmåde 
Der kan henvises patienter dvs. børn, unge og voksne med en psykisk sygdom, 
når denne har en kompleksitet og sværhedsgrad, der ofte forudsætter behov for 
tværfaglig indsats i forhold til udredning og behandling. 
 
Jvf. den udvidede behandlingsret har patienten krav på inden for 8 hverdage at få 
oplyst, hvornår udredningen eller behandlingen kan påbegyndes. 
 
Praktiserende læge henviser elektronisk via EDIFACT til Psykiatriens Centrale Visi-
tation på følgende lokationsnumre: 
 

Alder 0 – 17 år: 5790002000188 
Alder 18 år og derover: 5790002000171 

 
Såfremt henvisningen indeholder utilstrækkelige eller uklare oplysninger, vil Psy-
kiatriens Centrale Visitation kontakte henviser med henblik på supplerende oplys-
ninger for at sikre patienten en hurtig visitation. 
 
Henvisning af akutte og subakutte patienter fremgår af vedlagte bilag.  
 
Henvisningen bør indeholde følgende oplysninger med henblik på god vi-
sitation: 

• Navn og kontaktoplysninger på pårørende samt evt. værge og børn 
• Diagnoseforslag (ICD-10) 
• Aktuelle problemstilling.   
• Aktuelle behandling/medicin  
• Tidligere behandling for psykiske lidelser/sygdomme, herunder også be-

handling i almen praksis  
• Diagnose for somatisk lidelse/sygdom, og evt. igangværende behandling.  
• Somatisk undersøgelse og parakliniske undersøgelser (Lab. tal kan ses af 

afdelingen) 
• Relevante sociale forhold, herunder evt. sproglige barrierer med behov for 

tolkning 
• Evt. allergier, handicaps samt oplysninger om den givne information til pa-

tient og pårørende 
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Side 2

  
Henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien bør suppleres med følgende: 

• Forældremyndighed (hvis fælles forældremyndighed oplyses også, hvilken forælder 
barnet bor hos) 

• Udviklings- og familiemæssige forhold 
• Trivsel samt faglige og sociale færdigheder i daginstitution og skole 
• Tidligere eller aktuel kontakt til småbørnskonsulent, skolepsykolog, talepædagog, støt-

tepædagog, kommunal sagsbehandler, familiekonsulent e.l.  
 
 
Som inspiration for praktiserende læges udredning forud for henvisningen til børne- 
og ungdomspsykiatrien og psykiatrien kan der henvises til følgende: 
 
 
 
Dansk Selskab for Almen Medicins vejledninger:  
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/for-faggrupper/almen-praksis/faglige-
vejledninger/dsams-kliniske-vejledninger/   
 
Sundhedsaftalerne for det psykiatriske område: 
http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/faginfo/samarbejde+med+kommunerne/den+gener
elle+aftale  
 
Den særlige aftale om traumatiserede flygtninge: 
http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/faginfo/samarbejde+med+kommunerne/aftaler+for
+udvalgte+patientgrupper/aftale+vedr-c8-+traumatiserede+flygtninge 
  


