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Til familieafdelingerne, PPR, de praktiserende læger samt døgninstitutioner  
for børn og unge i de 11 kommuner i det tidligere Frederiksborg Amt 
 
Invitation til Åbent Hus arrangementer i B & U. Psykiatrisk Center Hillerød 
 
I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød vil vi gerne udbygge og udvikle  
samarbejdet med de forskellige eksterne samarbejdspartnere, der henviser børn og unge til 
undersøgelse og behandling.  
 
Der eksisterer allerede en konsulentfunktion placeret i Det Udgående Team, hvor professio-
nelle samarbejdspartnere, eksempelvis praktiserende læger, sagsbehandlere og psykologer, 
telefonisk kan konsultere en behandler i teamet vedrørende spørgsmål om eventuel henvis-
ning til børne- og ungdomspsykiatrisk undersøgelse og behandling. Vi vil gerne udbygge 
denne funktion med et tilbud om at deltage i Åbent Hus arrangementer i Det Udgående Team. 
 
Formålet med arrangementerne er at give mulighed for i anonymiseret form at drøfte mere 
komplekse sager vedrørende konkrete børn og unge med behandlerne i Det Udgående Team 
med henblik på en afklaring af, om det er relevant med en henvisning til nærmere børne- og 
ungdomspsykiatrisk undersøgelse og behandling, eller hvilken støtte der eventuelt kan peges 
på i andet regi. 
 
I Det Udgående Team oplever vi jævnligt i samarbejdet med vores eksterne samarbejdspart-
nere en usikkerhed og tvivl vedrørende vurderingen af symptomer hos børn og unge. Det kan 
være vanskeligt som professionel at vide, hvor bekymret man skal blive, når et barn eller en 
ung for eksempel skader sig selv, har tanker om ikke at ville leve mere eller fortæller om at 
høre stemmer. 
 
Åbent Hus arrangementerne er ikke et tilbud om supervision. Ud over konkrete sager vil det 
dog også være muligt at drøfte mere generelle problemstillinger vedrørende symptomer hos 
børn og unge. Arrangementerne vil blive afholdt  
 

Den første onsdag i måneden i tidsrummet kl. 9-12 
i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød 

Det Udgående Team, afsnit 2021 
 
Hvis man ønsker at deltage, skal man tilmelde sig ved at kontakte teamets sekretariat på tele-
fon 48 29 41 75 eller 48 29 41 86. Der vil blive sat 45 minutter af til hver sag, med mulighed 
for at drøfte tre sager ved hvert arrangement. Man bestemmer selv, hvor mange deltagere, der 
møder op. 
 
Med venlig hilsen 
 Anne Châtillon  Michael Olsen  
 fungerende overlæge  psykolog  
  
 Anja Methling Charlotte Eisemann 
 Socialrådgiver psykiatrisk sygeplejekonsulent 


