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Remiss vid avvikande utveckling 18 månaders ålder

Remiss vid avvikande utveckling 18 månaders ålder
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. Genom öppna frågor och reflektioner anpassas samtalet efter
föräldrarnas behov av stöd och information.
Uppmärksamma behov av riktade insatser som ytterligare besök/hembesök av BHV-sjuksköterska eller
BHV-läkare eller samverkan med annan instans. Remittering till annan vårdgivare är aktuellt vid
avvikelser eller föräldraoro enligt nedan. Informera föräldrarna om att det är rutin att skicka remiss
enligt kriterierna, samt orsaken till detta. Familjerna behöver också kännedom om vilken ort/mottagning
remissen skickas till.
Remiss till logopedimottagningen:
 Talar eller förstår inte mer än 8-10 ord
 Ät- och sväljsvårigheter (t.ex. kväljningar vid intag av fast föda)
Bedömning via logoped på BVC kan bli aktuellt.
Remiss till audionom/hörselundersökning på hörselvårdssektionen:
 Föräldramisstanke om hörselnedsättning
 Talar eller förstår inte mer än 8-10 ord
Remiss till öron-, näs- och halsmottagning:
 Barnet haft tre eller flera öroninfektioner inom ett år
Remiss till sjukgymnast och/eller barnläkare:
 Motoriska avvikelser
 Tillväxtavvikelser
 Till barnläkare också om ät- och sväljningssvårigheter.
Remiss till barnpsykolog:
 Samspels- eller kommunikationssvårigheter
 Misstanke om avvikande kognitiv utveckling
Uppge i remissen (EDI-remiss)
 Frågeställning, aktuell problembeskrivning
 Eventuell föregående konsultation/remiss (med vem och när)
 Tidigare/nuvarande sjukdomar, prematuritet
 Hereditet
 Barnets förmåga till medverkan
 Om barnet är adopterat, i så fall ange när
 Ev. flerspråkighet
 Behov av tolk vid besöket, ange vilket språk
 Om remiss även går till annan vårdgivare
 Vid remiss till hörselvårdssektionen även: hörselgångsstatus/uteslutande av vaxpropp
OBS! Kontrollera att aktuella kontaktuppgifter till anhörig stämmer i NCS Cross.
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