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Stödåtgärder och utredning av ADHD symtom hos barn och unga inom  
kommunernas basservice   
 
Om oron för barnet/ den unga väcks hos föräldrarna tas i första hand kontakt med:  
- Barnrådgivningens hälsovårdare/ skolhälsovårdare,   
- Barnträdgårdslärare/ specialbarnträdgårdslärare, 
- I ärenden som berör barnets/den ungas skolgång: lärare, speciallärare, skolkurator eller skolpsykolog  
 
 
- Socialarbetare kan kontaktas gällande stödformer riktade till barnfamiljer. På basen av kontakt görs en bedömning av servicebehov.  
- Familjerådgivning kan kontaktas om det finns problem i kontakter eller med växelverkan inom familjen.   
 
Nedan finns olika aktörers ansvarsområden beskrivna (gällande stödåtgärder och ev. ADHD utredning).   
  
 Stödformer och övriga ansvarsområden 

Stödåtgärder med vilka man strävar till att stöda 
vardagen för barnet och familjen (ej beroende av 
fastställd diagnos) 

Ansvarsområden i utredningsskedet  
Om stödåtgärderna visar sig otillräckliga  
inleds utredning  

Dagvård, förskola  
Om oro för barnet väcks i dagvård och förskola 
kontaktas i första hand vårdnadshavarna.  
 
Med vårdnadshavarnas tillåtelse konsulteras 
barnrådgivning, specialbarnträdgårdslärare, eller 
ev. mångprofessionell samarbetsgrupp.  

 
Specialbarnträdgårdslärare:  
- kartlägger hur barnet fungerar i sin grupp,   
- ger råd om stödåtgärder och hjälpmedel,  
- kartlägger behovet av effektiverat stöd för barnet  

 
För att kunna stöda barnet i vardagen bör dagvårds-
personalen ges tillräcklig information om de plane-
rade stödåtgärderna för barnet och hur de ska för-
verkligas.  
 

 
Specialbarnträdgårdsläraren kartlägger: 
- avvikelser i utvecklingen av finmotorik, öga-hand 

koordination, gestaltningsförmåga,  
- lindriga förseningar i språkutvecklingen 

För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp utgående från genomförandet av barnets fostran, 
undervisning och vård. Den individuella planen ska ange målen för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets utveckling, inlärning och välbefinnande 
samt åtgärderna för att uppnå målen. Dessutom skrivs barnets behov av stöd, stödåtgärder och hur de ska genomföras in i planen.  
Källa: Lag om småbarnspedagogik (580/2015), § 7 

   

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1973/19730036#L1P7
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Stödformer och övriga ansvarsområden Ansvarsområden i utredningsskedet  

Skola  
 
Om barnet/ den unga uppvisar symtom på ADHD 
tas i första hand kontakt till vårdnadshavarna. 
Speciallärare, skolhälsovårdare eller skolkurator 
kopplas in i ett tidigt skede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid behov konsulteras en mångprofessionell elev-
hälsogrupp enligt Lag om elev- och studerande-
vård, § 19 (obs. föräldrarnas önskan om samman-
sättning av deltagare i gruppen) 

Skolkurator:  
- förebygger problem i anslutning till skolgången i 

ett tidigt skede, 
- stöder barnet i vardagen, 
- stöder barnets umgänge med jämnåriga,  
- hjälper barnet/ den unga att förhålla sig till sin 

omgivning,   
- uppmuntrar barnet/ den unga att utöva intressen, 
- upprätthåller och stöder kontakten till vårdnads-

havare och nätverk. 
 

Speciallärare  
- planerar och utför pedagogiska stödåtgärder och 

kartlägger behovet av övriga åtgärder/övrigt stöd 
som behövs för skolgången,    

- kartlägger hur barnet/ den unga fungerar i grupp.  
 
Elevhälsogruppens uppgift är att genom mångpro-
fessionellt samarbete planera stödåtgärder för bar-
net/ den ungas skolgång. Planerade stödåtgärder 
uppdateras/ dokumenteras i elevvårdens journaler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciallärare kartlägger v.b.  
- utvecklingsavvikelser i finmotoriken, öga-

/handkoordination, gestaltningsförmåga,  
- lindriga förseningar i språkutvecklingen.   

  

Stödåtgärder och övriga ansvarsområden    

 

Ansvarsområden i utredningsskedet  

Hälsovårdare (barnrådgivning, skolhälso-
vård) 
 

  

- Stöder och ger familjen goda råd om hälsovanor 
och vardagsrutiner (t.ex. mat, sömn och skärm-
tid),  

- Konsulterar vid behov läkare, psykolog och/ eller 
terapeuter, 

- Hänvisar barnet till fortsatta stödåtgärder/ 
undersökningar inom kommunen. 

 
 
 
 

- Samlar information om barnets/ den ungas hälsotill-
stånd (från hemmet, dagvård eller skola).  

- Barnrådgivningens hälsovårdare ansvarar för Lene- 
kartläggningen, genom vilken avvikelser i barnets 
neurologiska utveckling kan upptäckas.  

- Utreder familjebakgrund och situation i familjen: 
vardag, sömn, måltider, skärmtid, fritidsintressen, 
barnets färdigheter och styrkor, kamratrelationer 
och ev. utmaningar i barnets utveckling.  

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287#Pidm1547664
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287#Pidm1547664
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 Ansvarsområden i utredningsskedet  

Läkare (primärhälsovård) 

 

- Gör hälsoundersökningar i samband med barnrådgivningsbesök,  
- Utreder alternativa diagnoser och bakomliggande orsaker,  
- Fastställer somatiskt och grundneurologiskt status,   
- Ställningstagande till ADHD diagnos görs inom primärhälsovården om läkaren har tillräcklig förtrogenhet 

och erfarenhet av ADHD diagnostiering och vård (i enlighet med God medicinsk praxis rekommendation för 
ADHD),  

- Konsulterar och remitterar vid behov till specialsjukvården (i enlighet med anvisningar i servicekedjan) 
 
För ställningstagande till ADHD diagnos eller ev. remittering till specialsjukvården bör läkaren ta tillgång till: 
- Skolans/ dagvårdens och vårdnadshavarnas beskrivning av situationen och barnet (fritt formulerade utlå-

tande n från skola och dagvård, intervjuer och ifyllda symtomkartläggningsblanketter), 
- resultat av Lene- kartläggningen (neurologisk bedömning av barn i lekåldern),    
- psykologbedömning,   
- anamnes (släktanamnes, graviditet, förlossning, ev. exponering för droger, psykosocial utveckling, sjukdo-

mar, symtom; trots, beteendeproblem, problem i känslolivet, vardagsrytm, barnets/ den ungas användning av 
rusmedel, intressen), 

- laboratorieprov enligt behov.  
 

Observera (för uteslutning/ vidare utredning):  
- långvarig stress,   
- posttraumatiskt stressyndrom,   
- psykosociala problem inom familjen, 
- sömnapné, astma, epilepsi eller celiaki. 
Se bilaga: Minneslista vid diagnostisering  

 Stödformer och övriga åtgärder   Ansvarsområden i utredningsskedet  

Psykolog (rådgivnings-/skolpsykolog) 
* kommunvisa variationer hur tjänsterna ordnas  
 
Familjerådgivning   
* kommunvisa variationer hur tjänsterna ordnas  
 

- Stöder barnets/ den ungas utveckling av sitt käns-
loliv.  

- Stöder och utvärderar föräldraskapet och växel-
verkan inom familjen.  

- Kartlägger och stöder familjens resurser.   

Psykologen bedömer och kartlägger problemen:  
- observerar hur barnet fungerar i grupp,  
- kartlägger situationen med föräldrarna, 
- gör en inledande bedömning med stöd av symtom-

kartläggningsblanketter,  
- kartlägger barnets/den ungas känsloliv och bedömer 

den kognitiva och socio-emotionella utvecklingsni-
vån,  

- bedömer uppmärksamhetsstörningens karaktär (hy-
peraktivitet, impulsivitet, exekutiva funktioner, 
ouppmärksamhet).   

https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/servicekedja-for-barn-och-unga-med-adhd/checklista_-adhd_diagnostisering.pdf
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 Stödformer och övriga ansvarsområden    

Terapeuter  

Ergo-, fysio-, och talterapeut  

Talterapeuten stöder och bedömer: 
- kommunikation,  
- tal- och språkförståelse,  
- nivå för tal- och språkframställning.  

 
Ergoterapeuten bedömer och stöder:  
- sensoriska och motoriska grundfärdigheter, 
- visuell gestaltning, 
- koncentrationsförmåga och exekutiva funktioner,  
- lek och sociala färdigheter, 
- delaktighet 
- handleder barnets och den ungas näromgivning  

Fysioterapeuten stöder/ bedömer avvikelser i den motoriska utvecklingen.  

 
 
 

Socialarbetare  
På basen av kontakt görs en bedömning av ser-
vicebehov enligt Socialvårdslagen (1301/ 2014) 

Socialarbetare:   
- kartlägger behov tillsammans med familjen (v.b. genom hembesök),  
- ger handledning/ rådgivning om olika stödmöjligheter,  
- stöder familjens funktionsförmåga, helhetssituation och tillvaratagande av resurser,   
- stöder familjen i olika vardagssituationer.  
 
Stödet för familjerna ordnas i första hand inom ramen för den allmänna familjeservicen.  
Se bilaga: Socialvårdens stödformer för barnfamiljer  

  

Nätverks-/sakkunniggrupp  
* variationer mellan kommunerna gällande nät-
verksgrupper/ sakkunniggrupper  

 

- Gör nulägeskartläggning och planer för fortsatt arbete,   
- Kommer överens om ansvarsfördelning mellan familj och professionella,  
- Koordinerar uppföljningsmöten,  
- Dokumenterar det som kommits överens om,  
- Förmedlar information till rätt nivå (t.ex. till studerandevården),  

I nätverket ingår medlemmar enligt behov (vårdnadshavare, lärare, speciallärare, hälsovårdare, hälsovårdare, 
läkare, representanter från specialsjukvården, socialvården, familje-, ungdomsarbetare, terapeuter). För barnet/ 
familjen bör utses en ansvarig arbetstagare som föräldrarna kan vara i kontakt med, om flera professionella till-
sammans planerar stödåtgärderna för barnet.  

 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141301
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/socialvardens-stod-for-barnfamiljer.pdf

