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Akutte henvisninger i dagtiden, kl. 8-15 til Region Hovedstadens
Psykiatri
Gælder både voksen- som børne- og ungdomspsykiatri (BUP).
Forløbsbeskrivelsen omhandler de situationer, hvor patienten af egen læge ønskes vurderes evt. indlægges
på psykiatrisk akutmodtagelse (PAMA) direkte fra alm. praksis (Obs Bornholm undtaget se nederst).
PAMA har fortsat døgn åben for akutte henvendelse fra patienterne uden henvisning - LINK til adresser
Egen læge kan også fortsat henvise patienterne til den åbne psykiatriske modtagelse uden fremsendelse af
henvisning og telefonisk kontakt til CVD.

Forløb i almen praksis
Patienter hvor der er indikation for akut psykiatrisk vurdering/behandling/indlæggelse.
Ved indikation for tvang – se link
1) Elektronisk henvisning gerne den dynamiske sendes til Center for Visitation og Diagnostik, CVD-psykiatri
1. Henvisningsdiagnose
2. Anamnese og aktuelle symptomer
3. Tidligere psykiatrisk lidelse (evt. kontakt til hospitalspsykiatri)
4. Sociale forhold (tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse, behov for tolk)
5. Misbrug (svar nej eller hvad der evt. misbruges)
6. Objektivt psykisk og hvis relevant somatisk
7. Gerne fuld medicinliste fra ajourført FMK (ajourføring dog ikke et krav ved akut indlæggelse)
8. Somatiske lidelser (mulig somatisk årsag til psykiatriske gener udredes af egen læge)
2) Center for Visitation og Diagnostik, CVD, ringes op 2156 5384 – se kontaktoplysninger nedenfor.
Oplysninger om patienten videregives til sekretær i CVD:
• CPR
• Navn
• Tlf. nr. til pt
• Anslået tidspunkt for ankomst til PAMA – (evt. transport behov)
Ønskes faglig råd og vejledning kontaktes lokale psykiatriske afdeling - Link
Det bør tilstræbes at egen læge sender elektronisk henvisning og kontakter CVD men det er ikke et krav.

Forløb i Center for Visitation og Diagnostik
•
•
•
•
•

Sekretær tager mod besked om ovenstående
Sikrer at det er den rette PAMA
Sikrer at henvisning modtages
Ringer til PAMA – videregiver information fra praksis
Lægger henvisning til PAMA

Forløb i PAMA
•

Tager mod besked fra CVD
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•
•

Sikrer at henvisning er modtaget
Bestiller evt. transport (som hovedregel skal patienten selv sørge for egen transport til PAMA)

Center for Visitation og Diagnostik (tidl. CVI psyk – nu CVD)
Tlf. 2156 5384 hverdage kl. 8-15 (nummeret er udelukkende til akutte henvisninger)
Mellem kl. 15-08 skal forløbeskrivelsen ikke bruges og patienten skal sendes direkte i psykiatrisk
modtagelse.
Lokationsnumre:
Voksne: 5790001391263
Børn og unge: 5790002007521

Jeg har en akut patient, som skal
på psykiatrisk skadestue.
Jeg vil gerne sikre mig, at mine
informationer om patienten
kommer frem til skadestuen.
Jeg ringer til CVD, sender en
henvisning – og sørger for, at
patienten kommer afsted

PCA: 4 1650
PCB: 4 5003
PCG: 4 0671 (inkl. BUP)
PCK: 4 7360
PCN: 4 3200
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Henvisningsdiagnose
Aktuelle symptomer
Tidligere psykiatrisk lidelse
Somatiske lidelser
Aktuel behandling
Cave/allergi
Sociale forhold
Evt. misbrug

Vi tager imod besked og
tjekker, at det er den rette
akutmodtagelse.
Vi sikrer os, at lægen sender
en henvisning – og at vi har et
telefonnummer til patienten

Vi tager telefonen og tager
imod beskeden fra CVD.
Vi sørger for, at dem, som skal
modtage patienten, er klar
over, at der er en henvisning
på patienten.
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Ved behov for tranport
arrangeres dette af
akutmodtagelsen

Henvisning lægges på:
Sekretær-arbejdsliste Indgående henvisninger
PCA: A18
PCB: M18
PCG: P18 (inkl. BUP)
PCK: C18
PCN: N18

Vi ringer til PAMA og videregiver
informationerne:
CPR
Navn
Tlf. nr. til pt.
ETA
Vi lægger henvisningen i SP på
det rette lokationsnummer

Henvisninger vedr. patienter med bopælsadresse på Bornholm sendes til Psykiatrisk Center Bornholm:
Helsevej 3, 3700 Rønne, Telefon: 38 64 40 50, Vagthavende læge: 38 64 40 10
Lokationsnummer: 5798009951151
Ved psykiatripraksiskonsulent Jonas Meile og leder af Center for Visitation og Diagnostik (CVD) Region
Hovedstadens Psykiatri, Allan Lohmann-Olsen. Godkendt i SFR voksenpsykiatri og SFU BUP: Marts 2019
Bjørn Perrild, faglig redaktør KAP-H
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