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Information fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Forberedelse til et udredningsforløb
Når vi i børne- og ungdomspsykiatrien modtager henvisningen til undersøgelse, vil vi med
kort varsel indkalde jer til den første samtale.
Den første samtale vil typisk finde sted 7 -14 dage efter, at henvisningen er sendt.
Hvis I – forældre og/eller barn/den unge – har planlagt ferie, kurser, lejrskole el. lign. er det
bedre, at henvisningen først sendes, når det passer jer. Det er nemlig vigtigt, at jeres
søn/datter og I - som forældre – kan deltage i hele forløbet. Det er også vigtigt, at begge
forældre så vidt muligt deltager i samtalerne.
Efter den første samtale kan der være behov for flere samtaler eller psykologiske
undersøgelser, tests, mm. Nogle forløb afsluttes dog allerede efter den første samtale.
Hvis der bliver tale om flere samtaler og undersøgelser, vil vi aftale det med jer, når I er her
til den første samtale. Typisk vil samtalerne så ligge i de følgende 2-3 uger.
Det er derfor vigtigt, at I får aftalt med den, der sender henvisningen, hvornår det vil passe
jer bedst at komme til en sådan række møder i børne- og ungdomspsykiatrien.
Mobiltelefonnumre
Vi vil gerne bede jer om at give den, der sender henvisningen, jeres mobiltelefonnumre, så vi
kan få fat i jer. Evt. både barnets/den unges og forældrenes mobilnumre.
SMS-påmindelse
Vi vil gerne kunne sende jer påmindelser om aftaler via SMS. Hvis I ønsker det, skal I huske
at sætte kryds ved dette i den samtykkeerklæring, I skal udfylde.
Indkaldelse af børn under 15 år
Børn under 15 år indkaldes med et brev – altså almindelig papirpost, der sendes til barnets
bopæl.
Indkaldelse af unge på 15 år og derover
Vær opmærksom på, at unge på 15 år og derover kun bliver indkaldt gennem deres egen
digitale postkasse.
Patientrettigheder
Iflg. lovgivningen skal udredningen være afsluttet senest 30 dage efter, at vi i børne- og
ungdomspsykiatrien har modtaget henvisningen. Efter udredning kan der være en ventetid
på behandling på højst 30 eller 60 dage, afhængig af patientens behov.
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