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[Få läsarens 

uppmärksamhet med ett 

bra citat från dokumentet 

eller använd det här 

utrymmet för att 

framhäva en viktig 

poäng. Dra den här 

textrutan om du vill 

placera den någonstans 

på sidan.] 

Bedömningsteamen i Borås och Göteborg har i uppdrag att utföra bedömningar på primärvårdsnivå enligt 

RMR Intellektuell funktionsnedsättning och svag teoretisk begåvning – utredning (vuxna). Målgruppen är 

vuxna personer med misstanke om medfödd eller tidigt förvärvad intellektuell funktionsnedsättning eller 

personer med nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga där kognitiv funktion kan vara en faktor i 

nedsättningen. Bedömningen är en teambedömning där flera professioner ingår.  

 

Bedömningen kommer att innefatta 

Bedömning av kognitiv funktion genom tester samt observationer i aktivitet. Tester kommer att anpassas 

utifrån personens förutsättningar, tex språkkunskaper.  

 

Målgrupp 

Vuxna personer med misstanke om kognitiv funktionsnedsättning eller personer med nedsatt funktions- och 

aktivitetsförmåga där kognitiv funktion kan vara en faktor i nedsättningen.  

 

Remissen ska innehålla 

 Sammanställning av resultat från somatisk bedömning inkl provtagning 

(Hb, blodstatus, blodsocker, blodfetter, levervärden, njurfunktion, TSH, B12, D-vit, folsyra, tox-

prover saliv) 

 Aktuell medicinlista 

 Anamnes från barndom och skolgång. 

 Tidigare utredningar och resultat av dessa 

 Pågående behandlings- och stödkontakter 

 Behov av tolk och språk 

 

Exklusionskriterium 

 Psykiatrisk samsjuklighet (Psykiatrin ansvarar för dessa patienter, enligt till RMR- Intellektuell 

funktionsnedsättning och svag teoretisk begåvning - utredning vuxna) 

 Konstaterad intellektuell funktionsnedsättning (Habilitering och Hälsa konsulteras ang. habiliteringsbehov 

hos dessa patienter, enligt RMR - Intellektuell funktionsnedsättning och svag teoretisk begåvning - 

utredning vuxna)  

RMR: Psykiatri - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

Det är viktigt att patienten förstår syftet med utredningen och ger sitt samtycke till att delta. Säkerställ att 

patienten kan ta sig till mottagningen innan remiss skickas.  

Utredningen är frivillig och besöken är kostnadsfria för patienten. 

Utredningen är kostnadsfri för remitterande enhet.  

 
 

Remissen skickas till:   

Borås Bedömningsteam   

Lidaholmsgatan 3 

503 38 Borås  

Tel: 010-435 84 30 

boras.bedomningsteam@vgregion.se 

Verksamhetschef: Ingegerd Törnqvist 

Tel: 0706-155826 

Göteborg Bedömningsteam 

Sahlgrenska Universitetssjukhus 

413 45 Göteborg 

Tel: 031-747 94 90 

goteborg.bedomningsteam@vgregion.se 

Verksamhetschef: Sofia Wedham  

tel: 0700-825581 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/styrande-dokument-inom-halso--och-sjukvard/amnesomraden/psykiatri/
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