
 

 

 

 
Samarbejde imellem  

Praktiserende læger og Randers Kommune  

vedrørende børn og unge i alderen 0-18 år. 

Formålet med dette notat er at bedre samarbejdet om børn og unge med mistrivsel og psykisk 
sygdom i Randers Kommune samt, at beskrive hvilken rolle kommune og almen praksis har i dette 
samarbejde. 

Randers Kommunes indsatsmuligheder: 

Familieafdelingen: 
Lovgivning: Serviceloven 
Målgruppe: Bekymringer vedr. trivsel i familien og hjemmet. Børn og unge med særlige behov.  
Ydelser: Rådgivning og vejledning – hvis dette ikke er tilstrækkeligt vurderer sagsbehandler om der 
skal iværksættes støtte eller behandling. 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) – Center for Læring, Kommunikation og Trivsel: 
Lovgivning: Folkeskoleloven 
Målgruppe: Bekymringer vedr. trivsel i skole og dagtilbud 
Ydelser: Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV), rådgivning og vejledning af forældre og 
professionelle. Skole eller dagtilbud er ansvarlig for den pædagogiske indsats. PPR har ikke et 
behandlingstilbud. 

Kontakt til Randers Kommune vedr. Børn og Unge (0-18 år) ved 
bekymring for et barn eller ung: 

Ved bekymring om et barn/ung sender den praktiserende læge en underretning til: 
underretning@randers.dk eller kontakter ”Modtagelsen” i Familieafdelingen.  
Tlf: 89 15 46 70 / 8915 1400.  
Hvis det er akut og udenfor normal åbningstid kontaktes Den Sociale Døgnvagt: 2360 6237 

Underretningsblanket findes på Randers Kommunes hjemmeside: 
https://stottetilbornunge.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=1527  
(Randers.dk, Støtte til børn og unge) 

Alternativt kan der sendes et brev med posten, hvor det fremgår at der er tale om en 
underretning: 
Familieafdelingen 
Odinsgade 12, Indgang B1 
8900 Randers C 
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Ved behov for oplysninger fra PPR tages der direkte kontakt hertil.  
Tlf.: 89 15 57 60,  
E-mail: ppr@randers.dk  

Mere info:  
Vær opmærksom på, at normal e-mail ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. 
Send i stedet via Digital Post.  

 Forældrenes muligheder ved henvendelse til Familieafdelingen/PPR 

 Forældre kan altid henvende sig til Familieafdelingen og PPR og få råd og vejledning. 

 Forældre til småbørn kan henvende sig direkte til PPR og bede om en vurdering. Det 
anbefales oftest at dagtilbuddet involveres. 

 Forældre til skolebørn skal henvende sig til skolens ledelse og anmode om en vurdering fra 
PPR.  

I tvivlstilfælde kontaktes Modtagelsen i Familieafdelingen fortsat.  
Der er naturligvis store gråzoner i en sådan opdeling. 

  

I samarbejdet imellem de praktiserende læger og Randers Kommune - 
Familieafdelingen og PPR - er der enighed om at tilstræbe: 

 Direkte kontakt: 

 At kontakte hinanden for at dele relevante oplysninger og vurderinger – efter aftale med 
forældremyndighedsindehaver. 

 At undgå at bestille opgaver hos hinanden – men gerne spørge til muligheder. 

 At respektere at vi her befinder os i vanskeligt farvand menneskeligt, socialt og juridisk – 
hvorfor, der kan være udfordringer i samarbejdet. 

 Indirekte kontakt: 

 Familieafdelingen/PPR kan anbefale forældre at gå til egen læge, og forældrene kan 
medbringe en udtalelse eller vurdering. 

 De praktiserende læger kan anbefale forældrene at henvende sig til Familieafdelingen eller 
henvende sig til PPR igennem skolelederen eller dagtilbudslederen.  

I særlige vanskelige situationer kan der tages telefonisk kontakt til hinanden. 

Henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) 

I sundhedsaftalen mellem Randers Kommune og Region Midtjylland står der følgende: 
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Kommunalt: 
”Internt i kommunerne etableres procedurer for at sikre, at alle relevante primærkommunale 
indsatser (herunder også praktiserende læger red.) er overvejet/afprøvet før en henvisning”. 

Praktiserende læger: 
”Når en praktiserende læge henviser en patient (her barn el. ung) til BUC, opfordrer lægen familien 
til at orientere skole/dagtilbuddet og herigennem evt. PPR/Familieafdelingen”. 

 Almene problemstillinger forventes varetaget i kommunerne og af primærsektoren 
(praktiserende læger samt speciallæger). Psykisk syge børn og unge med behov for undersøgelse 
og behandling på specialiseret niveau kan henvises til Børne-ungdomspsykiatrisk Center (BUC) . 

Henvisningsvejledning til praktiserende læger findes på følgende link 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-
praksis/midtjylland/patientforloeb/visitation/henvisning-til-regionspsykiatri/ 

 Og 

 https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-
praksis/midtjylland/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/p-psykisk/boerne-og-
ungdomspsykiatriske-sygdomme/ 

Det er hensigtsmæssigt at begge parter ved henvisning til BUC, opfordrer forældrene til enten at 
orientere deres praktiserende læge om henvisning sendt af PPR, eller orientere skole/dagtilbud og 
derigennem PPR, om henvisning sendt af praktiserende læge. 

Såvel praktiserende læge som PPR og familieafdelingen kan henvise til BUC. 

  
Aftalen er indgået d.     2014 mellem  
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