Remisskriterier för BUP OCD och relaterade tillstånd (se även
remissmall nedan)
Nedan följer remisskriterier för BUP OCD och relaterade tillstånd. På nästa sida finns också en mall
som stöd för din remiss. Vi ser gärna att du använder den, men det går också bra att hänvisa till
aktuell sammanfattande bedömning. Om kraven inte är uppfyllda, men ni önskar diskutera ärendet
är ni givetvis välkomna att kontakta oss för konsultation/diskussion.

•

Det finns en aktuell bedömning inkl basutredning gjord vid remitterande enhet.

•

Patienten bedöms uppfylla en OCD-RT-diagnos (OCD, BDD, Samlarsyndrom, Tics/Tourette,
Dermatillomani/Trichotillomani).

•

Eller, inget av ovanstående tillstånd är diagnosticerat, men remitterande enhet önskar hjälp
med differentialdiagnostisk bedömning gällande något av ovanstående tillstånd.

•

Behandling för det tillstånd som patienten remitteras för är prioriterat framför andra
barnpsykiatriska insatser.

•

Det finns en beskrivning av ev samsjuklighet, aktuell hemsituation, aktuell skolsituation, ev
suicidrisk och/eller självskada, aktuella/tidigare insatser av väsentlighet, samt ev behov av
tolk.

•

Vid remiss gällande OCD ska familjen vara informerad om att de i första hand kommer att
erbjudas internetförmedlad.

•

Samtliga vårdnadshavare ska ha samtyckt till remiss till, samt eventuella fortsatta
behandlingsinsatser vid, BUP OCD.

Remissmall
Kopiera gärna texten nedan och klistra in i din remiss, komplettera med svaren.

Det finns en aktuell bedömning inkl basutredning. (JA/NEJ):

Patienten bedöms uppfylla följande OCD-RT-diagnos:

Eller, vi önskar hjälp med differentialdiagnostisk bedömning gällande följande OCD-RT-tillstånd:

Behandling för det tillstånd som patienten remitteras för är prioriterat framför andra
barnpsykiatriska insatser (JA/NEJ):

Ev samsjuklighet (diagnoser):

Aktuell hemsituation:

Aktuell skolsituation:

Ev suicidrisk och/eller självskada:

Behärskar svenska språket, ev behov av tolk:

Aktuella insatser vid remitterande (och ev andra) enhet:

Tidigare behandlingsinsatser av väsentlighet:

Vid remiss gällande OCD, familjen är informerad om att de i första hand kommer att erbjudas
internetförmedlad KBT (JA/NEJ):

Samtliga vårdnadshavare har samtyckt till remiss till, samt eventuella fortsatta behandlingsinsatser
vid, BUP OCD (JA/NEJ):

