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Remissmall för myndigheter och 
vårdgrannar

Dokumenttyp: Utfärdande verksamhet:
Blanketter och mallar Sida 1/2 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN

Barnets namn och personnummer: 
Adress och telefonnummer: 
Föräldrarnas namn, adress och telefonnummer: 
Eventuellt tolkbehov: 
Vårdnad (gemensam, enskild, överflyttad): 
Om barnet är placerat av socialtjänst:  
Namn på familjehemsföräldrar eller institution samt adress och telefon:  

 
Namn och kontaktuppgifter till remittent samt remitterande enhet: 
 

Aktuell problematik:  
Beskriv barnet symtom (till exempel ångest, oro, nedstämdhet, självmordstankar, missbruk, 
självdestruktivitet, aggressivitet) och ge exempel på hur dessa symtom yttrar sig. Beskriv när 
besvären började, hur ofta problemen förekommer och i vilka situationer. Vad är anledning 
till att kontakt tas just nu? Hur ser familjen på problematiken? Har de samtyckt till 
remissen? 

Funktionsnivå:  
Hur fungerar barnet i familjen/hemma? (vardagsrutiner, samspel med familjemedlemmar, 
mat, hygien och sömn) 
Hur fungerar barnet i förskola/skola? (inlärningsmässigt, i utförande av skolarbetet, socialt 
med barn och vuxna samt närvaro/frånvaro)  
Hur fungerar barnet på fritiden? (sociala kontakter, fritidsaktiviteter)  

Familjesituation och social situation:  
Finns det något att nämna om relationerna i familjen som har relevans för remissen? 
Aktuella eller tidigare händelser/omständigheter/stressorer som kan påverka barnets 
nuvarande psykiska mående som till exempel missbruk, arbetslöshet, dödsfall, flytt, 
mobbning eller andra trauma eller kränkningar/övergrepp? Finns ärftlighet som är relevant 
för remissen?  

Tidigare eller pågående stöd/behandlingskontakter:  
Finns i nuläget planer för fortsatta eller framtida insatser/stöd och i så fall vilka?  
Vilka tidigare insatser har skett och vad har de gett för resultat? Har kontakt förekommit 
med central elevhälsa och i så fall på vilket sätt?  

Frågeställning:  
Specificera om remissen gäller bedömning och/eller behandling. Var så konkret som möjligt 
om behovet. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken bedömer sedan om och med vilka 
metoder vi bäst kan bedöma och/eller ge behandling. 
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Dokumenttyp: Utfärdande verksamhet:
Blanketter och mallar Sida 2/2 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN

Bilagor: 
Aktuellt och tidigare åtgärdsprogram inklusive utvärderingar samt aktuell pedagogisk 
kartläggning ska bifogas om frågeställningen gäller misstankar om neuropsykiatriska 
svårigheter.  
 
Glöm inte att, innan remiss sänds till Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, 
överväga om det finns behov av stöd från central elevhälsa kring barnet.  


