
 

Handläggning på BVC i Härryda, Mölndal och Partille vid misstänkt 

utvecklingsförsening och/eller neuropsykiatrisk frågeställning 

 

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. Inhämta alltid, med tillstånd av föräldrar, information från förskola om hur barnet fungerar där.  

2. Samråd kring barnet med läkare i teamet och med psykolog i konsultation. Behövs utredning? Ibland 
kan bedömning vid 3-års teambesök eller extrabesök till ordinarie BVC-läkare vara ett första steg. 

3. Boka in besök på spec-BVC, om det är möjligt med deltagande av både barnläkare och psykolog. Är 
det långa väntetider på spec-BVC kan en dialog föras med aktuell läkare om handhavande. 

4. Efter dialog på spec-BVC beslut om vidare handläggning, som t ex utvecklingsbedömning via 
psykolog. Läkare på spec-BVC skriver remiss till BHV-psykolog. 

 

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

kommunikation. 

1. Inhämta alltid information från förskola om barnet och vilka åtgärder som är vidtagna där samt 
resultat av dessa.  

2. Boka in besök på spec-BVC. Om barnets svårigheter inte är så tydliga kan det vara hjälpsamt med 
gemensam bedömning av barnläkare och psykolog. Bedömning vid 3-års teambesök eller extrabesök 
kan också vara till hjälp. 

3. Om det finns en tveksamhet till hur man ska gå vidare, ta upp ärendet med psykolog eller berörd 
läkare. 

4. Vid behov skriver läkare på spec-BVC remiss till BUM för neuropsykiatrisk utredning.  

 

Frågeställning uppmärksamhet/aktivitetsnivå/impulskontroll  
När föräldrar eller BHV-personal funderar kring ADHD.  
Om barnets utveckling uppfattas som åldersadekvat/inget utfall vid nyckelåldrar:  
 

1. Kontakta förskolan för information om hur barnet fungerar där och vilka åtgärder som är vidtagna 
samt resultat av dem.  

2. Informera om möjlighet till föräldrastöd via kommunen eller via BHV-psykolog. Enligt lokala rutiner 
tar föräldrar själva kontakt eller BHV remitterar.  

 
Det är sällan aktuellt att utreda dessa svårigheter vidare under förskoleåldern. Barn som kan vara aktuella 
att remittera till specialistnivå redan från BVC är de som har stora funktionsnedsättande svårigheter i 
vardagen som visar sig i flera miljöer.  Diskutera i så fall med psykolog eller den läkare som har spec-BVC 
angående vidare handläggning. Ett gemensamt besök på spec-BVC kan också här vara hjälpsamt.  Det är 
läkare på spec-BVC som skriver remiss till BUM om det är aktuellt att inleda utredning före skolstart. 
 
För information om vad en remiss bör innehålla:  
BHV-psykolog: länk 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/16c1c76c-c6c7-4575-a0a3-a91b2345d5db/V%c3%a4gledning%20f%c3%b6r%20information%20vid%20remiss%20till%20psykolog%20f%c3%b6r%20BHV%20vid%20fr%c3%a5gest%c3%a4llning%20avseende%20barnets%20utveckling%202017.pdf?a=false&guest=true

