Manual för BUP anamnes
Mall för alla vårdgivare inom BUP Skåne för löpande dokumentation av anamnestiska uppgifter.

Term
Dikteringstidpunkt

Grundmall BUP anamnes
Beskrivning
Verksamhetens beskrivning
Används om dikteringen
görs i efterhand, dvs. inte
samma dag som händelsen
äger rum.

Kommentar
Jämför följande termer som
förekommer i Meliors gränssnitt:

Typ
Datum

Händelsedatum – datum och
klockslag när händelsen äger rum.
Kan ändras av användare i samband
med skapandet av anteckningen.
Dokumentationsdatum - datum och
klockslag som genereras
automatiskt i Melior när en
anteckning skapas. Kan inte ändras
av användaren.

Studerande

Namnet på den studerande
som har skrivit eller dikterat
informationen.

Text

Graviditet

Assisterad befruktning? Avvikelser under graviditeten inklusive
blödningar, infektioner, hotande missfall,
havandeskapsförgiftning. Graviditetsrisker inklusive alkohol,
rökning, narkotika, mediciner. Föräldrars mående under
graviditeten inklusive depression, oro, sömnsvårigheter, stress.
Familjesituationen under graviditeten. Känslor inför graviditet
och föräldraskap.

Fritext

Förlossning

Graviditetslängd. Komplikationer. Planerat/akut kejsarsnitt.
Födelsevikt och längd. Apgar.

Fritext

Neonatalperiod

Avser nyföddhetsperioden (1 mån). Neonatalvård, sugförmåga,
viktökning, anknytning, kolik.

Fritext

Term
Spädbarnsperiod

Beskrivning

Grundmall BUP anamnes
Verksamhetens beskrivning
Spädbarnstid (1:a året) inklusive tidig motorisk utveckling,
blickkontakt, svarsleenden, joller, tidig språkutveckling, lek.
Sömn- och vakenhetsmönster. Uppfödningssvårigheter.
Sjukdomar. Psykisk ohälsa hos förälder.

Kommentar

Typ
Fritext

Motorisk utveckling

Grovmotorik: Motoriska milstolpar inklusive gångdebut, blåstarmkontroll, cykla, simma, kasta och fånga boll, springa snabbt
och smidigt, hoppa, klättra.
Finmotorik: greppa om penna, äta med bestick, knäppa
knappar, dragkedja, rita, klippa, bygga Lego, lägga pussel, skriva
läsligt.

Fritext

Språkutveckling/
kommunikation

Språkutveckling och kommunikationsförmåga inklusive
ordförråd, grammatik, uttal, röstläge. Flerspråkighet. Förmåga
att återberätta, förklara, hålla tråden. Användning av gester
och mimik. Ömsesidighet och turtagning i samtal. Förmåga att
åldersadekvat uppfatta och förstå övergripande syfte,
underliggande mening, metaforer, ironi och skämt.
Logoped/talpedagogkontakt?

Fritext

Social utveckling

Kamratrelationer, jämnåriga eller yngre/äldre, antal,
relationernas kvalitet, frekvens, varaktighet, vad som eventuellt
stör. Förmåga att ta kontakt, dela glädje, initiera delad
uppmärksamhet. Reaktion på uppmuntran, förmåga att be
om/ta emot hjälp, söka tröst.
Beskriv barnets lekutveckling: initiativ till lek, typ av lek
(bredvidlek, låtsaslek, rollek, gemensam, interaktiv lek),
variation, intensitet, grad av ömsesidighet, flexibilitet.

Fritext

Kognitiv utveckling

Adaptiva förmågor inklusive förmåga till ADL, att följa regler,
problemlösning, kreativitet, att klara förändringar, övergångar
och krav. Förmåga att reflektera, ta andras perspektiv. Förmåga
att ta åldersadekvat ansvar för läxor, hålla tider, hålla reda på
sina saker, kunna vänta. Förmåga att påbörja och avsluta
aktiviteter, utföra instruktioner i flera led. Måluppfyllelse mot
undervisningsmål i skolan, läs- och skrivförmåga, automatisera
multiplikationstabeller, alfabetet, lära in fakta.

Fritext

Term
Emotionell utveckling

Beskrivning

Grundmall BUP anamnes
Verksamhetens beskrivning
Temperament, aktivitetsnivå, affektreglering och hur barnet
visar känslor. Förekomst av affektutbrott, självdestruktivt
beteende, uttalad rädsla. Förmåga till inlevelse och empati,
omsorg om andra, ge tröst. Jmf bristande prosociala känslor.
Pubertet, könsidentitet, sexualitet, sexuell debut.

Kommentar

Typ
Fritext

Beteendeavvikelse

Avvikelser i beteendet inklusive fixeringar, ritualer,
stereotypier, sensorisk/perceptuell känslighet, sensoriska
intressen, tics, överaktivitet, passivitet, trots, normbrytande
beteende, antisocialt beteende/kriminalitet.

Fritext

Nutrition

Kostvanor inklusive aptit, måltidsordning, problem i måltidssituationer, ev knyck i tillväxtkurva, under- eller övervikt.

Fritext

Sömn

Sömnmönster och sovvanor under uppväxten inklusive
insomningssvårigheter, uppvaknanden, mardrömmar,
nattskräck, sömngång, motorisk oro, tandgnissling, restless
legs, snarkning, sömnapné.

Fritext

Förskolehistoria

Inskolning och trivsel på förskola. Hämtning och lämning,
följsamhet till rutiner under dagen, behov av extra anpassning
eller resurser.

Fritext

Skolhistoria

Tidigare skolor, skolbyten. Trivsel och funktionsnivå i skolmiljön
inklusive närvaro, relation till lärare, kamrater, raster,
praktisk/estetiska ämnen, skolmåltider, utflykter, praktik.
Omdömen vid utvecklingssamtal. Behov av extra stöd, typ och
omfattning. Antal lärarbyten, förekomst av mobbning, gått om
eller hoppat över årskurs.

Fritext

Fritidshistoria

Tidigare fritidsintressen, organiserade fritidsaktiviteter, typ,
frekvens, varaktighet. Speciella talanger?

Fritext

Familjeanamnes

Familjens sammansättning, härkomst, språk, religiositet/
livsåskådning, socialt nätverk, familjeklimat och ev.
förändringar. Tidigare belastning t ex socialt, ekonomiskt,
skilsmässa, familjehemsplacering, föräldrakonflikter, flytt, fysisk
el psykisk sjukdom, handikapp, missbruk/kriminalitet, dödsfall.

Term
Avgörande
livshändelser/trauma

Beskrivning

Grundmall BUP anamnes
Verksamhetens beskrivning
Positiva och negativa händelser som på ett avgörande sätt har
påverkat barnet. Förekomst av trauma under uppväxten
inklusive hur de påverkat och om de bearbetats. Upplevt eller
bevittnat övergrepp, psykisk el fysisk misshandel, våld.

Kommentar

Typ
Fritext

Aggressivitet/hot/våld

Fysiskt hot eller våld mot saker eller person (metod) frekvens,
eventuella domar, förlopp, inställning.

Här beskrivs tidigare
aggressivitet/hot/våld.

Fritext

Ärftlighet

Ärftlighet hos första- och andragradssläktingar för psykiatriska
störningar (depression, ångestsyndrom, adhd, autism,
psykos/bipolär, missbruk, självmord och självskadebeteende),
inlärningssvårigheter, beteendeproblem, kriminalitet.
Somatiska sjukdomar.

Ersätter synonymen Hereditet.

Fritext

Somatisk anamnes

Tidigare sjukdomar samt allergier, mag-tarmbesvär, huvudvärk,
enures, enkopres. Ange även olycksfall, skalltrauma,
sjukhusvistelse i kronologisk ordning.

Fritext

Psykiatrisk anamnes

Tidigare förekomst av psykiatriska symtom och ev. diagnoser.
Debut, förlopp, funktionsförmåga och eventuellt tillfrisknande.

Fritext

Suicidanamnes

Tidigare suicidförsök med metod, tidpunkt, allvarlighetsgrad,
suicidavsikt, sannolikhet för upptäckt. Ange även tidigare
suicidtankar och planer.

Fritext

Självdestruktiv handling

Tidigare självskadebeteende, metod, om man behövt sy, syfte,
frekvens, förlopp. Ange även självdestruktivitet vid frustration
eller riskbeteenden.

Tidigare bruk/missbruk

Bruk och missbruk av alkohol, tobak, droger under uppväxt.
Debutålder, omfattning, frekvens och i vilka sammanhang.

Tidigare insatser
Läkemedelsanamnes
Kopia till

Handlingar som inte dokumenterats Fritext
under Suicidanamnes.

Fritext

Fritext
Fritext

Kopia till kan i många fall ersätta
Remissvar samt Konsultsvar.

Fritext

