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Remissvar – Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovården
Sveriges Psykologförbund har fått ovan rubricerade förslag på remiss.
Habiliteringspsykologernas förening (POMS) har lämnat särskilda synpunkter på de
delar som rör området funktionsnedsättning.
Vägledningen är som helhet både omfångsrik och innehållsrik. POMS tycker det är
positivt att området funktionsnedsättning belyses i flera delar i vägledningen.
I vägledningen beskrivs på ett bra sätt vad som avses med utvecklingsförsening,
utvecklingsstörning, autism och ADHD och vad barnhälsovården kan göra kring dessa
barn. Man bör dock tydligare hänvisa till de diagnoskriterier som finns i DSM IV eller
ICD 10. I avsnittet rörande kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning betonas
barnhälsovårdens uppgift att ge dessa barn det som ”vanliga” barn får, utöver de
specialistinsatser som ges av bland annat barn- och ungdomshabilitering. Bra är också
att man i vägledningen uppmärksammar samverkan mellan barnhälsovården och andra
aktörer inom hälso- och sjukvården och på ett tydligt sätt beskriver hur samverkan kan
se ut, även då det gäller samverkan med förskolan. Viktigt är också att man i
vägledningen identifierar att funktionsnedsättning eller utvecklingsavvikelser kan vara
en riskfaktor för barn att fara illa.
I vägledningen ges barn med funktionsnedsättning ett tämligen stort utrymme, vilket är
bra. Vad som saknas är ett resonemang kring föräldrar med funktionsnedsättning. I
avsnittet ”Perspektiv utifrån barnets familj” skriver man om barn med föräldrar födda
utomlands, barn med ensamstående och separerade föräldrar, barn med samkönade
föräldrar och barn med unga föräldrar. Här bör även barn med föräldrar med
funktionsnedsättning tas upp. Hur kan barnhälsovården stötta barn och familjer där en
förälder till exempel har en utvecklingsstörning eller autism? POMS vill understryka att
kunskap om föräldrar med funktionshinder och det stöd som dessa föräldrar kan
behöva finns hos landets habiliteringar.
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