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Remisskriterier  

Regionala Teamet för ätsvårigheter  
Allmän information 

Det multiprofessionella teamet för barn med ätsvårigheter tar emot barn 0–18 år med långvariga, 

komplicerade ätsvårigheter med eller utan tillväxtavvikelser. Ätsvårigheterna har stor påverkan i 

vardagen och ätandet skiljer sig markant från vad som är åldersadekvat. Svårigheterna kan visa 

sig som exempelvis, selektivitet, lågt driv till ätande eller försenad ätutveckling. Ätsvårigheterna 

kvarstår trots riktade insatser på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning/barnklinik. 

Kontakten med teamet är tidsbegränsad till cirka 3–4 månader. Behandlingen innebär både 

heldagar på mottagningen, hemarbete och besök digitalt eller fysiskt på plats. 

Målet med insatserna i teamet är att ge kunskap om ätsvårigheter och öka förståelsen för barnets 

individuella behov kring ätandet. Påbörja ett arbete kring att hjälpa föräldrar att få en ökad 

förståelse kring sina egna och barnets reaktioner kopplat till ätandet. Under kontakten med 

teamet introduceras verktyg för att hantera ätandet i vardagen samt strategier för att utveckla 

barnets ätande.  

Remittent ska ha utvärderat förmåga och förutsättningar hos barn och föräldrar att kunna 

genomföra behandlingsarbetet.  

Svårigheterna ska inte bero på önskan om viktnedgång och kroppsmissnöje. 

För att bedöma en remiss till oss behöver vi 
 Tydlig frågeställning & aktuell undersökning. Remiss skrives av ansvarig barnläkare. 

 Sammanfattning av genomförda utredningar och provsvar,  

ex röntgen, oralmotorik och sensorik, aktuell nutritionsbedömning av dietist (gjord 

senaste halvåret och information om eventuellt kosttillägg) 

 Sammanfattning och utvärdering av genomförda  

behandlingsinsatser; exempelvis journalkopior från läkare, dietist, psykolog, logoped.  

 Uppgift om tidigare och nuvarande sjukdomar. 

 Uppgift om pågående medicinering. 

 Uppgift om basala labboratorierover tagna senaste året, blodstatus, järnstatus, D-

vitamin, transglutaminas antikroppar 

 Uppgifter om familjens motivation och förväntningar på kontakten med teamet. 

 Uppgifter om andra pågående stödjande insatser, ex Socialtjänst.  

 Kopia på BVC-journal inklusive tillväxtkurva, mätvärden + FV2. 

 Kopia på SHV-journal. 

Övriga uppgifter: 
 Kontaktuppgifter till inremitterande. 

 Kontaktuppgifter till barnets vårdnadshavare. 

 Tolkbehov. 
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Övergripande ansvar för barnets behandling ligger kvar på hemorten i väntan på att 
insatsen påbörjas med teamet. Efter den tidsbegränsade kontakten kommer 
uppföljning och fortsatt behandling ske på hemorten. 

Vi tar inte emot egenremisser. 

Kontaktuppgifter 

Specialistcentrum barn och unga, Gamlestaden 

Byfogdegatan 3D 

415 05 Göteborg  

 

031-345 08 75, vår direkttelefon för vårdgrannar 

 


