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Optimus

Tvärprofessionellt 

samverkansarbete för barn med 

misstänkta utvecklingsavvikelser

Emma Sandelin & Maaike Fransen

Optimus team

Med på bilden från vänster till höger är: 
- Ingela Stenqvist Norén, specialpedagog
- Josefin Mannberg, psykolog
- Anna-Maria Angerstig, barnläkare 
- Helena Bergqvist, psykolog
- Anna Sarkadi, professor och projektledare
- Kajsa Leander, logoped och samordnare
- Anton Dahlberg, psykolog
Plus: Johanna Zahlander, fysioterapeut
- Tommy Norberg, arbetsterapeut (konsult)

- Anna Svangård, logoped

Optimus

Optimus är ett tvärprofessionellt team 

som utreder och ger insatser till barn i 

åldrarna 0-6 år som har svårigheter inom 

två eller fler områden (t ex språk, 

beteende, samspel, motorik, 

kommunikation) på en nivå som påverkar 

barnet i vardagen.

Pojke
Utfall 3 års 

screeningen
BVC

Psykolog
3:6

Logoped 
3:6 år Arb

ter.

läk

Efter 9 mån 
och 9 besök

INGENTING, 
men 

kvarstående 
problem

Bakgrund

Utredningar 

- tar för lång tid (olika vårdgivare): 3 till 12 

månader eller mer 

- ser olika ut beroende på var i länet man 

bor.

Remiss till habiliteringen sker ganska sent
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Grundtanken

- Effektivisera utredningen (6v), 

multiprofessionellt 

- Ge snabbare insatser

Remisskriterier

- Barnet är 0-6 år

- Barnet har svårigheter inom två eller fler områden (t ex språk, 

beteende, samspel, motorik) på en nivå som påverkar barnet i 

vardagen.

- Barnet har behov av en samlad multiprofessionell bedömning.

- Remittenten ska ha träffat barnet och bedömt eller försökt 

bedöma barnet. I remissen ska det finnas en tydlig beskrivning 

av barnets svårigheter och en frågeställning. Anhöriga ska 

vara införstådd med att remissen skickats och informerats om 

vad det innebär.

- Remittenten bör överväga remiss för syn- och hörselkontroll 

samtidigt som remiss till Optimus. Detta ska alltid ske vid 

misstanke om autism.

Fysioterapi

- Ta del av anamnessamtal

- Bedömning, oftast tillsammans med 

logoped: testning, observation plus 

ytterligare anamnes vid behov

- Vårdkonferens

- Eventuellt med på återgivningssamtal

- Eventuellt uppföljning

Målsättning

Vårdresultat

– Utredning/insatser tidigare (helst 3 år eller yngre)

– Utredning av hög kvalité

– En tydlig plan för insatser, inga borttappade barn

Patienttillfredsställelse

– Utredningen max 6 veckor

– Föräldrar nöjda och trygga i processen

– De ska veta vem de kan vända sig till

Kostnadseffektivitet

– Resurser utnyttjas effektivt

– Spara onödiga vårdbesök

– Tidiga insatser har större effekt
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Citaten föräldrar

Jag tyckte det var bra att det var 

sammanhållet […] alla stenar lyftes på och 

så ringade man in problemet och det kändes 

väldigt bra

Och jag tyckte det var väldigt bra att de tog 

in hela familjesituationen […] annars tycker 

jag bara att de gör en utredning och struntar 

i vad som finns runt omkring

67%

4%

14%

10%

4%

Habilitering BUP Optimus Avskrivs Krångel

Efter utredningen N=49

Slutsatser

- Optimus är ett arbetssätt som utnyttjar resurser 

optimalt och kan ge resultat av hög kvalitet

- De professionella uppskattar att arbeta i team och 

det blir säkrare bedömningar

- Processen uppskattas av föräldrar och tar betydligt 

kortare tid än tidigare

- Inga avvisade remisser, tydlig kommunikation 

med kommunen och andra som ska delta i vården

- Sammanhållen och mer jämlik vårdprocess för en 

utsatt grupp med hög vårdkonsumtion

Frågor?

Tack för uppmärksamheten!


