Egen vårdbegäran

Neuropsykiatrisk utredning
Vad vill du ska utredas?
AD(H)D

Autism

Tourettes

Annat/Vet Ej

För- och efternamn:

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX):

Adress:

Postnummer och ort:

Telefon och/eller mobiltelefon:

Mejladress:

Jag godkänner kommunikation via följande:

Mejl

SMS

Telefonsamtal

Jag har möjlighet att komma med kort varsel vid eventuellt återbud.
Jag har lång resväg till Psykologtjänst i Skånes mottagning och önskar därför att utredningen/
behandlingen sker så sammanhållet som möjligt.
Behöver du tolk?
Nej

Ja (ange vilket språk): ...................................................

Teckenspråkstolk

Beskriv dina svårigheter som du upplever i din vardag och ditt psykiska mående just nu.
Ange gärna hur gammal du var när dina svårigheter blev märkbara.

Dövblindtolk

På vilket sätt upplever du att dina svårigheter hindrar dig i ditt vardagliga liv, t.ex arbete, studier, relationer,
ekonomi, hem, personlig omvårdnad etc?

Använder du narkotikaklassade läkemedel?
Nej

Ja (ange vilka): ...................................................................................................................................................

Har du överkonsumerat eller missbrukat alkohol?
Nej

Ja (ange när detta hände senast): ....................................................................................................................

Har du använt droger eller missbrukat läkemedel?
Nej

Ja (ange vilka och hur länge du varit drogfri): ..............................................................................................

Har du tidigare utretts eller behandlats för psykisk ohälsa inom primärvården, psykiatriskt verksamhet eller
annan verksamhet? Om ja, på vilka mottagningar och beskriv gärna resultatet.

Har du någon sjukdom eller diagnos?

Nej

Ja, ...............................................................

Har du någon nuvarande vårdkontakt?

Nej

Ja, ...............................................................

Det är önskvärt att eventuella tidigare utredningar av exempelvis psykolog/läkare/logoped/sjukgymnast/
specialpedagog bifogas tillsammans med denna vårdbegäran, liksom tidigare journaler från exempelvis psykiatrin. Är
materialet omfattande räcker det med journaler från det senaste året.
För säker och enkel kommunikation kommer en inbjudan att skickas ut till dig så att du kan logga in mot vårt
system Kaddio. Där du kan kommunicera med oss samt se dina aktuella bokningar.
Vissa besök kan komma att genomföras via ett digitalt möte över videosamtal. Detta innebär att
du kommer kallas til både fysiska och digitala möten. Om du har särskilda önskemål kring detta får
du kontakta mottagningen.
Det är viktigt att du känner till att om en neuropsykiatrisk utredning ska kunna genomföras korrekt
så krävs det att man är helt drogfri. Drogscreening genomförs rutinmässigt på alla som utreds hos oss.

Genom att skicka in egen vårdbegäran samtycker du till att
Psykologtjänst i Skåne kontaktar dig för att inleda ett vårdåtagande.

Ifylld blankett och eventuella övriga dokument kan laddas upp via Kaddio eller skickas med post till
Psykologtjänst i Skåne, Östra Mårtensgatan 19, 223 61 Lund.

