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Vårdöverenskommelse om samverkan mellan Barnhälsovård och
Habiliteringsverksamheten
Mål med överenskommelsen
En smidig resa genom vården, för barn med utvecklingsavvikelser och deras vårdnad shavare. Insatser ges på rätt
nivå.
Förbättrad samverkan mellan Barnhälsovården och Habiliteringsverksamheten.
Verksamheternas uppdrag
Det finns en stark koppling mellan tidiga utvecklingsavvikelser och senare diagnostiserade neuropsykiatriska
funktionshinder (Barnevik Olsson 2016). Tidig upptäckt och tidiga insatser för barn med utvecklingsavvikelser
kan göra stor skillnad för det individuella barnet och förbättra dess förutsättningar för ett hälsosamt liv.
Alla barn i Sörmland har rätt till Barnhälsovård, vars mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga
ohälsa hos barn samt att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och
uppväxtmiljö. Inom Barnhälsovården erbjuds utvecklingsbedömningar vid åtminstone åtta tillfällen under barnens
första levnadsår (0-6 år). Vid behov involveras föräldra- och barnhälsovårdspsykolog (FBHV-psykolog) för
bedömning och/eller föräldraskapsstöd.
Habiliteringsverksamhetens (HABVs) uppdrag är att vara en specialistresurs, ett komplement till övrig hälso- och
sjukvård, utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen.
Verksamhetens huvuduppdrag är att ge specialiserade
habiliteringsinsatser som främjar aktivitet och delaktighet genom utvecklande, stödjande och kompenserande
insatser.
I 3b § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) stadgas att regionen ska erbjuda dem som är bosatta inom regionen,
habilitering. I regeringens proposition 992/93:159 förtydligas att insatser som ges genom habiliteringsverksamhet
inte skall ersätta sådana insatser som kan ges genom andra organ till alla människor. Habiliteringen utreder också
Råd och Stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 9:1 samt verkställer beslut till den
egna patientgruppen.
För att få insatser av habiliteringsmottagningarna görs en professionell bedömning utifrån
tre kriterieområden:
1. individen tillhör eller förmodas tillhöra habiliteringsmottagningarnas målgrupp
2. svårighetsgraden på funktionsnedsättningen
3. aktuellt behov av insatser utifrån verksamhetens uppdrag
Inom HABV finns tre olika huvudprocesser:
Habiliteringsprocessen - baserad på diagnos och aktuellt behov av insatser
Avgränsad specialiståtgärd – företrädesvis grov- och finmotoriska bedömningar
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Utredningsprocessen – diagnosfråga kring autismspektrumtillstånd, utredning genomförs, avslutas vid icke
diagnos
Samverkansmodell
Vårdnivå

Aktuell
utvecklingsavvikelse

Motorik

Kognition

Autismspektrum

Språk/Kommunikation

BVC

BVC/
Konsultation
före remiss

Telefonkonsultation med
sjukgymnast/fysioterapeut
i HABV
Se gränssnitt för
paramedicin Region
Sörmland LS-PARA160034
*Allmänna råd
*Remiss till
sjukgymnast/fysioterapeut
i HABV/Barnkliniken
och/eller
*Remiss till barnläkare på
Barnkliniken

Vid behov
telefonkonsultation
med FBHVpsykolog

Vid behov
telefonkonsultation
med FBHV-psykolog

Ev konsultation med
logoped

*Allmänna råd
*Remiss till FBHVpsykolog

*JA till alla vid 2,5
år, M-CHAT riktat
till dem med utfall på
Joint attention (JA).
*Teambesök BHVsjuksköterska och
BHV-läkare
*Ev teambesök
BHV-sjuksköterska
och FBHV-psykolog
*Om uppenbar
misstanke på autism,
remiss till HABV
från BHV-läkare,
efter konsultation
med FBHV-psykolog
*Allmänna råd
Frågeställning,
aktuell problembeskrivning.
Konsultation (med
vem och när)
Tidigare/nuvarande
sjukdomar,
prematuritet.
Om remiss gått till
annan vårdgivare
Kontaktuppgifter
anhörig
Aktuellt på BVC
Tolkbehov
För mer info se
”remisskriterier”
externa webben.

*Allmänna råd
*Ev. första bedömning
via logoped på BVC
*Remiss till
logopedmottagningen

Åtgärd på
BVC

Remissuppgifter

FBHVpsykologer

Åtgärd
FBHVpsykolog

Frågeställning
Föregående konsultation
(med vem och när)
Tidigare/nuvarande
sjukdomar, prematuritet
Motoriskt status
Om remiss har gått till
annan vårdgivare
Kontaktuppgifter anhörig
Tolkbehov
Aktuellt BVC

*Anamnes
*Uppgifter från
BVC
*Information från
förskola, ev
förskoleobservation

Sammanfattning av
språkobservationen
Barnets förmåga till
medverkan
Tidigare/nuvarande
sjukdomar, prematuritet
Tidigare/nuvarande
kontakt med
habiliteringen
Misstänkt/konstaterad
hörselnedsättning
Om barnet är adopterat, i
så fall ange när
Vilket/-a språk som talas
i hemmet
Om remiss även går till
annan vårdgivare
Kontaktuppgifter
anhörig
Tolkbehov

*Anamnes
*Genomgång av MCHAT
*Information från
förskola, ev
förskoleobservation
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Remissuppgifter

SAMLA
HABV

*Bedömning av
kognitiv förmåga
och funktionsnivå
*Diagnos?
*Återgivning
vårdnadshavare och
förskola
*MBHV-psykolog
remitterar till
HABV
Frågeställning,
aktuellt behov
Föregående
konsultation (med
vem och när)
Tidigare/nuvarande
sjukdomar,
prematuritet
Psykologbedömning/diagnos
Om remiss gått till
annan vårdgivare
Kontaktuppgifter
anhörig
Aktuellt BVC
Tolkbehov

*Vidare utredning vb
*Ev remiss till
HABV

*Anamnes
*Uppgifter från
BVC
*Information från
förskola, ev
förskoleobservation
*Bedömning
diagnos, kognitiv
förmåga och
funktionsnivå
*Återgivning till
föräldrar, BVC och
förskola

*Anamnes
*Uppgifter från
BVC/FBHVpsykolog,
information från
förskola, ev
förskoleobservation
*Bedömning
diagnos, kognitiv
förmåga och
funktionsnivå
*Återgivning till
föräldrar, BVC och
förskola
Beroende på barnets
aktuella behov kan
insatser ges, i
samarbete med
barnets nätverk och
vårdnadshavare.

Frågeställning,
aktuell
problembeskrivning.
Föregående
konsultation (med
vem och när)
Tidigare/nuvarande
sjukdomar,
prematuritet,
Psykologbedömning
Om remiss gått till
annan vårdgivare
Kontaktuppgifter
anhörig
Aktuellt BVC
Tolkbehov
För mer info se
”remisskriterier”
externa webben.
Där barnets funktionsförmåga och unga ålder, försvårar möjligheten att färdigställa en utredning och det finns stora
behov av insatser, tas dessa upp i SAMLA (se nedan).
Utredning
HABV

Åtgärd
HABV

Remissvar/
uppföljning

*Avgränsad
specialiståtgärd Motorisk bedömning och
rådgivning utifrån resultat
av bedömningen via
sjukgymnast/fysioterapeut
och arbetsterapeut.
Remissvar till remittent när
bedömning avslutas.

Beroende på
barnets aktuella
behov kan insatser
ges, i samarbete
med barnets nätverk
och
vårdnadshavare.
*Diagnosticerat
barn tas emot och
ges insatser utifrån
behovsbedömning.
*Remissvar till
FBHV-psykolog.

*Diagnosticerat barn
tas emot och ges
insatser utifrån
behovsbedömning.
*Remissvar till
remittent
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Kommunikati on och samverkan:
SAMLA

Förskole-VITS

SIP

SAMLA (samlade berörda verksamheter i regionen)
är en överenskommelse mellan regionens
verksamheter i syfte att möta de behov som länets
barn och ungdomar har. SAMLA innefattar
representanter från barn och ungdomspsykiatrin, barn
och ungdomskliniken, habiliteringsverksamheten,
barnhälsovården samt vid behov
logopedmottagningen.
LS-HAB18-0021
VITS (vardagsnära insatser i tydlig samverkan)
Här möts regionens barnverksamheter samt förskola
och socialtjänst.

Företrädesvis ska detta sammanhang
användas för konsultation i komplexa
ärenden, där den samlade kompetensen
finns.

Företrädesvis ska detta sammanhang
användas för konsultation i komplexa
ärenden, där den samlade kompetensen
kring barnen finns.

SIP (samordnad individuell plan)
Se regionens externa websida
Samverkanswebben - samverkan.dll.se
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