
Retningslinjer for screening for  
psykiatriske problemstillinger på  
de sikrede institutioner

I henhold til bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010 om magtanvendelse overfor børn og 
unge, der er anbragt uden for hjemmet § 33, tilbyder de sikrede institutioner screening med henblik 
på at få afdækket et eventuelt behov for psykiatrisk udredning.

Screeningen på de sikrede institutioner følger nedenstående faglige standard og procedure.

Den sikrede institution indhenter efter aftale med anbringende kommune skriftligt I. 
samtykke fra den unge. Samtidigt kontakter den sikrede institution telefonisk 
forældremyndighedsindehaver for at orientere om den psykiatriske screening og indhente 
mundtligt samtykke fra forældremyndighedsindehaver. Det mundtlige samtykke følges 
op af en skriftlig bekræftelse fra den sikrede institution til forældremyndighedsindehaver, 
om at forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke til psykiatrisk screening, samt 
skriftlig information om screeningen.

Den sikrede institution anmoder inden en uge efter anbringelsen den anbringende II. 
kommune om hurtigst muligt og senest inden for fire uger, at fremsende de nødvendige 
sagsakter til brug ved screening.

Der foretages ikke yderligere screening, såfremt:III. 
det af den unges sagsakter fremgår, at der har været foretaget psykologisk •	
undersøgelse indenfor henholdsvis en 2-årig periode for unge mellem 16 og 17 år og 
en 1-årig periode for unge under 16 år, eller
der allerede er planlagt anden undersøgelse (retspsykiatri o.l.), eller•	
det på det foreliggende grundlag vurderes, at der ikke er behov for en psykiatrisk •	
screening, enten fordi den unge fremstår psykisk upåfaldende, eller fordi den unge 
vurderes at have behov for en akut psykiatrisk udredning.

Psykologen vurderer løbende, om der på baggrund af de foreløbige observationer og 
testresultater er behov for en psykiatrisk udredning, inden screeningen er tilendebragt.

Foreligger der en psykologundersøgelse, der anbefaler videretestning, kan den unge IV. 
indgå i screening, såfremt dette vurderes relevant, herunder vurderes om testdata 
påvirkes af gentestningseffekter. 

Den psykologiske screening påbegyndes senest fire uger efter den unges ankomst til V. 
institutionen og bør afsluttes senest otte uger efter den unges ankomst. Screeningen 
indbefatter både indhentning af socialrådgivers og pædagogisk personales observationer, 
såvel som psykologfaglig screening.
Der foretages en systematisk pædagogisk observation. Observationsskema DuPaul, 5-15 VI. 
eller BRIEF benyttes. Psykolog bistår ved tolkning af pædagogisk observation (bl.a. vedr. 
den unges eksekutive funktioner).



Den psykologfaglige screening undersøger for ADHD og/eller mental retardering og VII. 
mistanke om personlighedsforstyrrelser og/eller psykotisk tilstand.

RIAS benyttes til vurdering af den unges begavelse. Personlighedstesten MACI benyttes VIII. 
(efter 1.5. 2011) som grundlag for personlighedsvurdering.

Den unge og forældremyndighedsindehaver tilbydes orientering om resultatet af IX. 
screening inden fremsendelse til anbringende kommune og eventuel henvisning til 
psykiatrisk undersøgelse og behandling. 
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