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Henvisning til Nevropsykiatrisk enhet 
 
Nevropsykiatrisk enhet (NPe)tar i mot henvisninger fra poliklinikkene når det er ønske om 
utredning som er mer omfattende enn det poliklinikkene kan tilby.  
 
Før søknad til NPe må poliklinikken ha gjort en tverrfaglig vurdering av barnet.    
 
Henvisningsskjema: 
Benytt BUP henvisningsskjema som undertegnes av pasientansvarlig lege/psykolog og faglig 
leder ved poliklinikken. Det er viktig at skjemaet er fullstendig utfylt! 
 
Søknaden må inneholde en klart formulert problemstilling og det må fremgå hva poliklinikken 
har vurdert og hva som er hensikten med videre undersøkelsen.  
 
Vi trenger i tillegg: 
- informasjon om hva poliklinikken har gjort av utredning og behandling 
- oppsummert anamnese inklusiv familieforhold 
- kopi av relevante undersøkelsesrapporter og tester fra utredning i poliklinikken og fra andre   

instanser, eks. PP-tjenesten  (WISC, ASEBA, pedagogisk utredning og andre 
observasjoner) 

- informasjon fra barnehage og skole om hvilke tiltak som er gjort (er det spesiell 
tilrettelegging, er det vedtatt/iverksatt spesialundervisning, har barnet individuell 
opplæringsplan?) 

- informasjon om det gis det veiledning fra andre, f.eks. pedagogisk fagsenter eller 
Habiliteringstjeneste  

- informasjon om det er opprettet ansvarsgruppe 
 
Vi vil gjerne at aktuelle dokumenter lenkes til henvisningen når søknader kommer fra 
poliklinikkene i OUS, hvor vi har tilgang til samme journal.  
For poliklinikk Vest og Nic Waals Institutt er det ekstra viktig at relevant informasjon sendes 
med.  
 
Det er mulig å be om konsultasjon med oss i forkant av henvisning og det er mulig å ta 
telefonisk kontakt for drøfting.   
 
Søknadene blir vurdert løpende og det gis raskt beskjed hvis søknaden ikke tas imot.  
Det gis informasjon om ventetid.  
 
Henvisninger sendes Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk BUP 
henvisningsskjema. 
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