
Vårdbegäran till första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa 

Djursholms Husläkarmottagning 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Barnets personnummer:…………………………………………………………………………………………………….. 

Vem är det som fyller i denna vårdbegäran?......................................................................... 

Kontaktinformation till båda vårdnadshavare: 

Telefon………………………………………………….. E-mail…………………………………………………. 

Telefon………………………………………………….. E-mail…………………………………………………. 

Juridisk vårdnadshavare för barnet/ungdomen   

□ Gemensam □ Enskild vårdnad mor  □ Enskild vårdnad far 

Vårdnadstvist 

□ Ej aktuellt  □Pågående rättslig tvist  □Avslutad rättslig tvist 

OBS! Samtycke till att vårdbegäran lämnas till mottagningen skall finnas från båda 
vårdnadshavare. Söker en förälder enbart föräldrarådgivning kring ett barn behövs inte 
samtycke från både vårdnadshavare då mottagningens psykolog ej kommer att träffa barnet. 
Dock förs journal i barnets namn. 

Finns samtycke från båda vårdnadshavare till att en vårdbegäran görs till första linjen? 

□ Ja    □ Nej 

Kontaktorsak 

□ Oro/Ångest □ Nedstämdhet/Depression □ Självskadebeteende 

□ Kris □ Ätstörningsproblematik  □ Kroppsliga besvär 

□ Tvång □ Trots/Utagerande beteende □ Föräldrarådgivning 

□ Sömnproblem □ Fobi   □ Oro, barnets utveckling 

□ Konflikter □ Utbrott 

□ Annat………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Har ni blivit hänvisade att ta kontakt med första linjen? Om ja, vem har hänvisat er? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  



Aktuell situation (Hur fungerar barnet/ungdomen hemma, i förskolan/ skolan samt på 
fritiden?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tidigare vårdkontakter 

Har barnet/vårdnadshavare varit i kontakt med någon annan vårdinstans pg a barnets 
mående? 

□ Skolans elevhälsa   □ UMO (Ungdomsmottagningen) 

□ BUMM (Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning) □ BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) 

□ BVC    □ Vårdcentral 

□ Socialtjänst     

□ Annat…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lämnas samtycke till att mottagningens psykolog får ta del av journalanteckningar från 
ovanstående vårdkontakter om sådana finns? □ Ja  □ Nej 

Allmän information 

Inkommen vårdbegäran bedöms av vår psykolog. Om det finns behov av kompletterande 
information eller om ärendet bedöms tillhöra en annan vårdnivå utifrån de uppgifter som 
lämnats i vårdbegäran kommer mottagningen att kontakta er. Efter inkommen vårdbegäran 
ges ett skriftligt svar till den adress där barnet/ungdomen är folkbokförd. 

När barnet/ungdomen kallas på nybesök kan denna kontakt komma att resultera i en remiss 
eller en hänvisning till annan vårdnivå om ärendet inte bedöms tillhöra första linjens 
uppdrag.  Det går att stå i kö på flera första linjen-mottagningar samtidigt.  

OBS! Mottagningen har inget akutansvar. Om barnets/ungdomens mående försämras 
markant rekommenderas kontakt med BUP:s remissingång ”En väg in” på tfn 08-514 524 50. 
Om barnet/ungdomen ger uttryck för självmordstankar/självmordsplaner eller om den 
psykiska ohälsan är akut skall kontakt tas med En väg in (vardagar 7:30-16:00) eller BUP 
Akutenhet (kvällar, nätter, helger) tfn 08-616 69 00. 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
Underskrift samt datum 
Varmt välkomna! Postadress: Djursholms Husläkarmottagning, Box 94, 182 05 Djursholm 
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