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TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE

DATUM

Barn- och ungdomshabiliteringen

200923

BETECKNING

Förfrågan till Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) om stöd vid
utredning.
Om frågor finns kring en elevs utveckling eller om särskoleinskrivning är aktuell inför skolstart är
kommunen, genom rektor på aktuell skola, ansvarig för att en s.k. fyrkompetensutredning
genomförs. Denna blir beslutsgrundande för vilken läroplan eleven skall följa. I Örebro län kan
kommunen/skolans rektor i vissa fall efterfråga BUH:s stöd i utredningen gällande de medicinska
och psykologiska delarna i utredningen. Frågan kan ställas när BUH:s specialistkompetens kring
funktionsnedsättningar behövs. Använd denna blankett för att ställa frågan till BUH. Läs även sida
två av denna blankett ”Att tänka på vid en förfrågan”.

Datum:
Skola/kommun:
Rektors namn:
Skolans adress:

Barnets personnummer:
Barnets namn:
Föräldrarna är informerade om denna förfrågan (obligatoriskt).

Förfrågan om stöd

Medicinsk och/eller psykologisk bedömning, ange i vilken/vilka av dessa delar ni önskar stöd i er
utredning, helt eller delvis. Motivera tydligt anledningen till förfrågan, varför behövs specialistkompetensen på BUH i denna utredning, för detta barn?

Utredningen bör
vara klar, datum:

Vart ska blanketten skickas?
Detta formulär finns på vår hemsida: www.regionorebrolan.se/barnhab
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Vi kommer att ta ställning till denna förfrågan. Ansvarig för beslutet är enhetschef i det
team som barnet tillhör. Vi återkopplar sedan beslutet till den rektor som ansvarar för
utredningen.
Vid beslut att BUH går in i en samverkan i en utredning prioriteras detta arbete bland alla
andra inkomna uppdrag och insatser. Tidpunkt för när frågeställningen inkommer samt
motiveringarna till varför vår specialistkompetens behövs är ett viktigt underlag för beslut
om en samverkan skall ske eller är möjlig.

Förfrågan skickas till:
Barn- och ungdomshabiliteringen
Vederbörande enhetschef
Box 1613
701 16 Örebro

Att tänka på inför en förfrågan
Samverkan kan endast bli aktuell för barn som har ett pågående vårdåtagande på BUH.
Avsaknad av yrkesprofession, t.ex. psykolog, är inte ett giltigt skäl för att BUH ska genomföra en
utredning.
Där vår specialistkompetens kring funktionsnedsättningar skulle komplettera er utredning kan vi
erbjuda stöd, i en samverkan, med syftet att få ett så rättvisande resultat som är möjligt.
Vad gäller psykologiska utvecklingsbedömningar erbjuder vi samverkan på olika nivå:
- Vi kan ge ett stöd via telefonsamtal om det finns osäkerhet kring vilka test som ska användas
eller vilken typ av bemötande man bör tänka på.
- Vi kan göra delar av bedömningen där t.ex. barnets kommunikation är svår att tolka eller där
psykologen på BUH har fler anpassade verktyg/test att använda.
- Vi kan genomföra hela bedömningen när barnet kan deltaga men det är mycket svårt att tolka
hur barnet svarar eller där det är svårt att anpassa kommunikationssättet i testsituationen och
resultaten kan bli svåra att tolka.
- Utvecklingsbedömningar för barn som ej kan deltaga alls i testsituationer, d.v.s. där barnet
befinner sig på ett mycket låg utvecklingsnivå, och utredningen därför endast kan utföras
genom intervjuer och observationer, bedömer vi kan genomföras utan behov av BUH:s
specialistkompetens.
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