Handläggare

Datum

Dokument

U.Nygren/J.Karlsson
Barnhälsovården Sörmland

190618

Regionalt tillägg
Hembesök vid 8 månaders ålder - Remisskriterier

Hembesök vid 8 månaders ålder - Remisskriterier
Hembesök är en evidensbaserad och prioriterad arbetsmetod, som stärker förutsättningarna för
ökat förtroende och god kvalitet i den fortsatta kontakten mellan BHV-sjuksköterskan och
familjen. Barnhälsovården ska erbjuda ett hembesök till alla barn och föräldrar när barnet är 8
månader. Uppmuntra båda föräldrar att delta vid hembesöket.
Vid besöket genomförs en hälsoundersökning och ett hälsosamtal om barnets hälsa och
utveckling. Syftet med det hälsofrämjande samtalet är att ge föräldrarna utrymme att fundera
över hur de kan bidra till sitt barns hälsa och utveckling. En menyagenda bestående av förslag på
samtalsämnen kan användas som stöd i samtalet. Genom öppna frågor och reflektioner anpassas
samtalet efter föräldrarnas behov av stöd och information.
Uppmärksamma behov av riktade insatser som ytterligare besök/hembesök av BHVsjuksköterska eller BHV-läkare eller samverkan med annan instans.
Vid avvikelser eller föräldraoro skickas remiss till en eller flera remissinstanser enligt
nedanstående kriterier. Informera föräldrarna om att det är rutin att skicka remiss enligt
kriterierna, samt orsaken till detta.
Remissen bör innehålla information om vilka remisskriterier som uppfylls, barnets hälsa,
utveckling och sammanhang samt vilka övriga remisser som har skickats. Flerspråkighet och
tolkbehov är viktig remissinformation! Innan remiss skickas till hörselvården bör hörselgången
inspekteras för att utesluta vaxpropp. Eventuellt vax bör vara borttaget innan
hörselundersökningen. Det är en fördel om trumhinne-status finns med på remissen.
Remiss till audionom/hörselundersökning på hörselvårdssektionen:
 Föräldramisstanke om hörselnedsättning
 Barnet inte reagerar på ljud
 Barnet inte kan lokalisera ljud
 Barnet inte genomgått neonatalscreening
 Barnet inte jollrar
 Det finns ärftlig hörselnedsättning inom familjen
Remiss till öron-, näs- och halsmottagning:
 Barnet haft tre eller flera öroninfektioner
Remiss till sjukgymnast och/eller läkare:
 Motoriska avvikelser
 Tillväxtavvikelser
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Remiss till barnpsykolog:
 Kontakt- och samspelssvårigheter
 Barnet är ointresserat av röster
 Barnet inte jollrar
Remiss till logoped:
 Barnet inte jollrar
 Ät- och sväljsvårigheter (t.ex. kväljningar vid intag av fast föda)
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