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Barnet har upprepade beteendesymtom som avviker från jämnåriga och orsakar olägenheter i 
vardagslivet. 

BEDÖMNING OCH ÅTGÄRDER PÅ BASNIVÅ I BEHOVSENLIGT SAMARBETE MELLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, 
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN, SKOLAN, FAMILJERÅDGIVNINGEN OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Bedömning av den fysiska hälsan och utvecklingen, inklusive synen och hörseln > somatiska 
tilläggsundersökningar vid behov 

Bedömning av den psykosociala utvecklingen och av hur barnet klarar sig på daghemmet och i skolan, särskilt 
gällande inlärningssvårigheter, utvecklingsfördröjningar (särskilt språkutvecklingen) och kamratrelationer 

> vid behov undersökningar av en psykolog, talterapeut eller ergoterapeut och vidare vid
behov konsultation på specialnivå, t.ex. barnneurolog eller foniatriker
> bedömning av känslolivet och beteendet, t.ex. med hjälp av SDQ-enkäten, läs mer här
> vid behov hänvisning till ADHD-bedömning på basnivå eller bedömning och behandling av andra
barnpsykiatriska störningar och vidare vid behov till specialiserade sjukvårdstjänster

Bedömning av den sociala situationen och utforskning av barnets livshistoria: 
familjesituationen 
uppfostringsmetoder, eventuell illabehandling, familjens belastningsfaktorer och resurser, 
såsom föräldrarnas hälsa, akuta stress-situationer, t.ex. ekonomiska svårigheter > vid behov 
kontakt med socialvården, barnskyddet och polisen 
småbarnspedagogiken och skolsituationen 
daghemmets/skolans resurser och belastningsfaktorer (t.ex. relation med läraren), 
hemmets och skolans samarbete, eventuell mobbning och kamratrelationer, stödbehov vid 
inlärnings- och anpassningssvårigheter 
barnets övriga sociala nätverk 

1 
Baserar sig på God medicinsk praxis-rekommendationen 
Beteendestörning (barn och unga) som publicerats 12.12.2018 www.kaypahoito.fi

PREVENTION 

Inverkan på kända riskfaktorer som utsätter för beteendestörningar (t.ex. exponering för tobak och 
alkohol under graviditeten), behandling av föräldrarnas psykiska störningar och minskning av stress, stöd 
för positiva uppfostringsmetoder, stöd för inlärnings- och uppmärksamhetssvårigheter, läs mer här 

En miljö som är trygg för barnet, stöder den psykosociala uppväxten och individuella behov hemma, inom 
småbarnspedagogiken, i skolan och under fritiden 

Utlärning av emotionella, problemlösnings- och interaktionsfärdigheter i småbarnspedagogiken (A) och i 
skolan (A) för hela barngruppen och för barn som tillhör riskgruppen (B) 

INTERVENTIONER PÅ BASNIVÅ 

Stressfaktorer som utsätter för eller upprätthåller beteendesymtom (t.ex. exponering för våld eller 
kontinuerliga konfliktsituationer, försummelse, inlärningssvårigheter) lindras/avlägsnas i samarbete med 
familjen, hälso- och sjukvården, skolan, elevvården, familjerådgivningen, socialförvaltningen och eventuellt 
andra aktörer enligt behov. 

Strukturerad föräldraträning som baserar sig på teorin om social inlärning, kognitiv-beteende teori och 
anknytningsteori 

– i gruppform eller individuellt (A) eller elektroniskt och via telefon (A)

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/147/
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02617
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nak09068
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nak09067
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nak09050
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nak09059
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nak09072


 
Om barnets problem fortsätter efter bedömningen och vården på basnivå, hänvisas barnet enligt 
lokal praxis till tjänster på specialnivå. Vid övervägande av hänvisande till vård på specialnivå kan 
man använda LAPS-formuläret, se här  

 
DEN SPECIALISERADE SJUKVÅRDENS BEDÖMNING 

 
Genomgång av utredningar och åtgärder som genomförts på basnivå (hälso- och sjukvården, 
socialförvaltningen och småbarnspedagogiken/skolan) samt eventuella redan utförda utredningar och 
åtgärder på specialnivå (somatisk specialiserad sjukvård, barnskyddsåtgärder). 

 
Diagnostisk bedömning av barnet: trotssyndrom eller beteendestörning, annan eventuell störning, 
samsjuklighet 

> nödvändiga tilläggsundersökningar 
 

Samarbete med småbarnspedagogiken, skolan, socialvården och den somatiska specialiserade 
sjukvården enligt behov. Vid alla åtgärder är det viktigt att uppmärksamma befintliga resurser och 
stärka önskat beteende med positiv uppmärksamhet. 

 

SPECIALISERADE SJUKVÅRDEN primärt inom öppenvården 
 

Psykosociala interventioner: 
– Strukturerad föräldraträning som utnyttjar teorin om social inlärning, kognitiv-beteende teori och 
anknytningsteori i gruppform eller individuellt eller en direkt handledning av förälder-barn-
interaktionen (A) 
– Förutom föräldraträning, enligt övervägande en intervention som genomförs individuellt eller i 
grupp, som riktar sig till barn i skolåldern och som utvecklar interaktions- och 
problemlösningsfärdigheter och emotionella färdigheter hos (B)  

Adekvat behandling av bisjukdomar 

Eventuell läkemedelsbehandling enligt specialistläkarens bedömning och uppföljning, utöver 
psykosociala behandlingar (B) 

 
Kortvarig avdelningsvård kan vara nödvändig i en akut situation (allvarligt hot om våld, 
självdestruktivitet) eller för att göra en noggrannare bedömning. 

 
Samarbete med småbarnspedagogiken, skolan, skolhälsovården, socialförvaltningen och den 
somatiska specialiserade sjukvården enligt behov 
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INTERVENTIONER PÅ BASNIVÅ (fortsätter)  
Stöd för inlärnings- och anpassningssvårigheter i småbarnspedagogiken och skolan och nödvändiga 
socialvårdsåtgärder. Uppmärksammande av resurser och positiv stärkning av önskat beteende. 

 
Bedömningen och vården ska med tanke på barnet och familjen bestå av en kontinuerlig helhet så att den 
innehåller åtgärder på basnivå och den specialiserade sjukvården enligt behov. Behandlingen av 
beteendestörningar och stödåtgärder som barnet och familjen behöver är ofta långvariga. 

EVA, vård- och undersökningsenhet för särskilt svårbehandlade och farliga minderåriga 
 

I vissa situationer bedömning och vård på EVA-enheten (Se diagrammet om nivåstrukturering av 
undersökning och behandling av beteendestörningssymtom och beteendestörningar hos ungdomar här) 

https://thl.fi/documents/732587/741077/LAPS_lomake_06092010.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nak09059
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nak09073
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nak09207
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50118b.pdf

