
 

Handläggning på BVC i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn vid misstänkt 

utvecklingsförsening och/eller neuropsykiatrisk frågeställning 

 
Om BHV behöver stöd i att identifiera relevant frågeställning samt vårdkedja, bör barnet först tas upp i 

psykologkonsultation. Innan specialist-team inhämtas oavsett frågeställning information enligt ”Lathund för 

BHV vid misstänkt utvecklingsavvikelse – förberedelse inför specialist-team”. 

Frågeställning utvecklingsförsening utan autismmisstanke 
Vid utfall nyckelåldrar där det framkommer att barnet är betydligt senare i sin utveckling än jämnåriga inom 
flera områden och verkar ha svårare att lära sig nya saker.  
 

1. Ärendet lyfts på specialist-team, gärna tillsammans med BHV-läkare. 

2. Vid misstanke om utvecklingsförsening skriver BHV remiss till MBHV-psykolog. 

3. Vid utförd psykologbedömning skriver BHV, om aktuellt, remiss till BUM för barnmedicinsk 
bedömning. 

4. BUM och MBHV-psykolog samråder om eventuell diagnos. Om aktuellt samråder BUM och MBHV-
psykolog om remiss till Barn- och ungdomsrehabiliteringen. 

 

Frågeställning samspel/kommunikation/beteende (autism) 
Misstanke inom autismspektrum, t ex utfall vid språkscreening med bristande förmåga till samspel och 

kommunikation. 

1. Ärendet lyfts på specialist-team, gärna tillsammans med BHV-läkare. 

2. Vid teambedömning om tydlig autismfrågeställning hos litet barn handläggning enl ”snabbspåret” 
(se lathund). BHV ansvarar för remiss till BUP och BUM. 

3. Om inte snabbspåret är aktuellt skriver BHV remiss till MBHV-psykolog för bedömning. 

4. Vid utförd psykologbedömning skriver BHV, om aktuellt, remiss till BUM för barnmedicinsk 
bedömning. För remiss BUP Uddevalla gäller istället bedömning av BHV-läkare. 

5. Om aktuellt ansvarar BHV för remiss till BUP. 

 

Frågeställning uppmärksamhet/aktivitetsnivå/impulskontroll (ADHD) 
OBS! Utredning vid misstänkt ADHD är sällan motiverad före skolstart. I första hand erbjuds föräldrastöd vid 
denna frågeställning. Även pedagogiska insatser i förskolan behövs ofta. 
 
Om barnets utveckling uppfattas som åldersadekvat/inget utfall vid nyckelåldrar: Informera om möjlighet till 
föräldrastöd via kommunen eller via BHV-psykolog. BHV-psykolog kan erbjuda föräldrastöd individuellt eller i 
grupp. Föräldrar kan själva ta kontakt eller kontakt förmedlas via remiss där detta är rutin. 
 
Vid mycket stora funktionsnedsättande och sociala svårigheter samt bristande effekt av anpassningar i hem 
och förskola, kan det vara motiverat med en bedömning för att förstå barnet eller kartlägga eventuellt andra 
tillstånd eller omständigheter. Ärendet ska i så fall alltid först lyftas på psykologkonsultation. 
 

1. Ärendet lyfts på specialist-team, gärna tillsammans med BHV-läkare.  
2. Vid behov av utvecklingsbedömning skriver BHV remiss till MBHV-psykolog.  

3. Vid utförd psykologbedömning skriver BHV, om aktuellt, remiss till BUM för barnmedicinsk 
bedömning. För remiss BUP Uddevalla gäller istället bedömning av BHV-läkare. 

4. Om aktuellt ansvarar BHV för remiss till BUP. 


