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Ny/eksisterende
Målgruppe/Indikation
Undersøgelse/
behandling

Samtale i et primært medicinsk behandlingssigte
Ny
Alle visiterede patienter mellem 4-18 år, der er udredt og som
har behov for medicinsk behandling i speciallægepraksis.
Medicinsk behandling finder overvejende anvendelse i
moderat til svære sygdomstilfælde og/eller hvor
psykoterapeutisk/psykoedukativ behandling ikke har haft
tilstrækkelig effekt eller ikke har kunnet gennemføres grundet
patient/forældre/pårørendes situation.
Speciallægen spørger ind til de aktuelle problemer og
symptomer, debut af disse, og hvornår de
optræder. Speciallægen planlægger sammen med
patient/pårørende en behandlingsplan i forhold til det valgte
medicinske behandlingsforløb, indhenter informeret samtykke
i overensstemmelse med de til en hver tid gældende regler
herom.
Den medicinske behandling tager udgangspunkt i de til
enhver tid gældende vejledninger eller lignende fra SundhedsStyrelsen.
Af den i 2014 gældende Vejledning om medikamentel
behandling af børn og unge med psykiske lidelser https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=146409
Det er særlig væsentligt, at iagttage nedenstående emner:
• Anvendelsesområde og definitioner
• Plan for behandling
• Henvisning og epikriser
• Bivirkninger, interaktioner og kontraindikationer
• Dosering, monitorering, opfølgning m.v.
Ved brug af antipsykotisk medicin kan fremhæves:
Der monitoreres inden start af behandling og efter 3 og 6
måneders behandling. Ved længerevarende behandling hver
6. måned. Speciallægen skal sikre at følgende bliver udført og
registreret:
• Måling af vægt og højde
• Udregning af BMI
• Måling af taljeomfang
• Måling af blodtryk
• Måling af fasteblodsukker/Hba1c og lipider
• Optagelse af EKG

Efter hver registrering skal speciallægen tage stilling til den
fortsatte medikamentelle behandling.
Ved brug af medicin til diagnosen ADHD kan fremhæves:
Under vedligeholdelsesbehandlingen skal speciallægen i
børne- og ungdomspsykiatri som minimum hvert halve år
sikre, at følgende bliver vurderet:
• Om patienten trives i skole- eller arbejdsmæssig
sammenhæng, i familien og i sine nære relationer
• Om effekten af behandlingen er tilfredsstillende
• Om der er bivirkninger
• Om der er mistanke om misbrug hos patienten eller i
hans/hendes miljø
• Om højde, vækst, puls og blodtryk afviger fra
normalværdierne
• Om der er behov for fortsat medikamentel behandling
• Om der er behov for at holde pause med den medikamentelle
behandling.
Efter hver registrering skal speciallægen tage stilling til den
fortsatte medikamentelle behandling.

Før konsultationen har speciallægen eventuelt indhentet
oplysninger udsendt i standardiseret skema, som forældrene
eller den unge udfylder.
Patienten informeres både mundtligt og skriftligt, om
eventuelle reaktioner/bivirkninger, og hvorledes man skal
forholde sig til disse.
I forlængelse af den medicinske samtale med barnet
gennemføres, når det er relevant, samtale med primært
psykoedukativt behandlingssigte med familie/pårørende.
Dette er omfattet af ydelse 0145.
Særlige forhold
Der udleveres skriftligt informationsmateriale om eventuelle
reaktioner/bivirkninger, og hvorledes man skal forholde sig til
disse.

Apparatur

Apparatur til gennemførelse af somatisk undersøgelse.

Uddannelsesbehov
Klinikpersonale
Utensilier

Kvalificeret klinikpersonale kan udføre somatisk undersøgelse
(Måle/veje/blodtryk), rekvirere blodprøver

Kvalitetssikring

Samtalen følger de til enhver tid gældende nationale kliniske
retningslinjer fra SST, og nationale/internationale guidelines,
samt BUP´S landsdækkende kliniske retningslinjer.
Når nationale database findes indberettes der til denne.

