Hvordan henviser man til
Klinik for Selvmordsforebyggelse,
Børn- og Ungepsykiatri (BUC)
Bispebjerg Region Hovedstadens Psykiatri
Målgruppe
Målgruppen er børn og unge op til og med det 17 år med aktuelle pågående
selvmordstanker, selvmordsforsøg eller pågående selvskadende adfærd. Vedkommende
må ikke være i behandling i børne- og ungdomspsykiatri i forvejen.
Når der vurderes at barnet eller den unge har pågående aktuelle suicidale tanker eller
selvskade - eller har haft et selvmordsforsøg inden for de seneste uger, skal henvisning
ske som følger:

Børn og unge < 18år bosiddende i Region Hovedstaden henvises via CVI, Den Centrale
Visitation, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.
Elektronisk
Tryk på nedestående link eller kopier den til din browser - og gå ind på din kommunes
samarbejdsaftale. Du vil finde henvisning på side 19:
https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Tvaersektorieltsamarbejde/Sundhedsaftaler/Sider/Samarbejdsaftaler---boerne--ogungdomspsykiatri.aspx
Ved vurdering af patientens selvmordsrisiko kan følgende overvejelser indgå:
• Har patienten aktuelt selvmordstanker?
• Har patienten aktuelt selvmordplaner?
• Fremstår patienten forpint og i væsentlig grad præget af håbløshed og sortsyn og
ude af stand til at angive årsager til fortsat at leve?
• Har patienten tidligere forsøgt selvmord?
• Er patienten præget af impulsivitet?
• Formår patienten ikke på troværdig vis at tage afstand fra selvmordshandlinger?
• Er der for nylig sket væsentlige ændringer i patientens livsvilkår eller psykiske
tilstand?
• Har pårørende udtrykt bekymring for, at patienten vil forsøge selvmord?
• Har der været selvmord/selvmordsforsøg i familien eller nærmeste netværk
• Vurdering af den psykosociale belastning i familien.

Hvis barnet eller den unge har forsøgt at suicidere inden for de sidste dage eller vurderes
akut suicidaltruet, men ikke har forsøgt at suicidere
henvises til Børne-og ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse på BUC Glostrup afhængig af
tilstand og evt. metode.
Klinik for Selvmordsforebyggelse har en vagttelefon, der kan kontaktes på 40 12 98 50 kl.
9-14 på hverdage, med mulighed for at lægge besked på en telefonsvarer.
Der vil blive taget kontakt næstkommende hverdag. Vagttelefonen er åben for børn, unge,
forældre og professionelle i hele regionen.
Tilbuddet omfatter rådgivning til/vedrørende børn og unge med selvmordsadfærd,
vurdering af behov for henvisning mv.
Læs mere om selvmordsforebyggelse på.
www.psykiatriregionh.dk/menu/Centre/Kompetencecentre/Kompetencecenter+for+Selvmordsforebyggel
se/Kompetencecenter+for+Selvmordsforebyggelse.htm

