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Namn

Personnummer

Datum

Utredning
och behandling vid 
avföringsproblem

Utreda, bedöma, planera, åtgärda, utvärdera på individnivå

Utfört (datum) Kommentar

Anamnes lång

Anamnes kort

Anamnes kost

Status

Objektiva mätmetoder

Avföringslista*

Subjektiva mätmetoder

Hur upplever barnet sin situation. 
(Fråga barn och föräldrar!)*

Initiativ till utredning 

  Förälder      BVC      Skolhälsovård      Primärvård      Barnmottagning      Annan

Utfört (datum) Kommentar

Diagnos*

Mål*

Bedöma

* indikator som användas för att följa upp åtgärd och är en förutsättning för att mäta kvaliteten med kvalitetsindikatorer
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Åtgärd påbörjad Åtgärd avslutad Kommentar

Toalettrutiner

Råd vid potträning

Blöjavvänjning

Per os medicin vid förstoppning

Rektal medicinering

Smärtlindring 

Kostinformation

Sitteknik

Krystteknik

Specialistremiss

Åtgärder/behandling

Utfört (datum) Kommentar

Objektiva mätmetoder

Avföringslista*

Subjektiva mätmetoder

Hur upplever barnet sin situation. 
(Fråga barn och föräldrar!)*

Uppföljning

* indikator som användas för att följa upp åtgärd och är en förutsättning för att mäta kvaliteten med kvalitetsindikatorer

forts. Utredning och behandling 
vid avföringsproblem
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forts. Utredning och behandling 
vid avföringsproblem

Datum Kvalitetsindikator Ej aktuellt Ja Nej Kommentar

Normaliserat eller förbättrat  
avföringsmönster **

Verifierats med ny avföringslista

Inget eller minskat läckage**  
efter åtgärd som t.ex. toaträning, 
sitt- och krystövningar och tarm-
reglerande medel

Verifierats med ny avföringslista 

Normaliserad konsistens på  
avföringen**

Verifieras med ny avföringslista/
Bristol-skalan

Uppfyllt mål **

** kvalitetsindikator

Utvärdering
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Utreda, bedöma, planera, åtgärda och utvärdera på individnivå. Blanketten är ett 
stöd för utredaren vid omhändertagandet av barn med avföringsproblem.

Namn och personnummer
• Ange barnets identitet 

Datum 
• Ange datum när utredningen startar (år/mån/dag) 

Initiativ till utredning
• Ange vem som har tagit initiativ till utredningen

Utreda
Utförs utifrån barnets problem, behov och resurser. Detta hämtas från anamnes 
och status:
•  Välj de mätmetoder som du anser ska ingå i utredningen och datera när 

mätning är utförd
• Kommentera/förklara mätningen vid behov 
• På de tomma raderna ges möjlighet att lägga till andra mätmetoder 

Bedöma
•  Diagnos ställs 
Objektiv och subjektiv data samlas in och analyseras och utgör underlag för att 
ställa diagnos. Diagnosen används för att välja rätt åtgärd/behandling. 

Diagnos kan vara:  
•  Obstipation 
•  Fissur 
•  Blödning i anus och rektum 
•  Faecesinkontinens   
•  Buksmärtor UNS 

Andra som eventuellt kan vara aktuella:
•  Icke organisk enkopres 
•  Sjukdom i anus och rektum, ospec
•  Sexuellt övergrepp  

Utredning och behandling av 
avföringsproblem

I N S T R U K T I O N
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Mål 
• Mål formuleras 
Målet formuleras tillsammans med barnet och föräldern och ska beskriva ett framtida 
realistiskt önskvärt tillstånd. 

Planera åtgärder
Diagnoser och mål styr planering av åtgärd/behandling
• Datera när åtgärd påbörjas och avslutas
• Kommentera åtgärd/behandling vid behov
• På den tomma raden ges möjlighet att lägga till annan åtgärd/behandling

Uppföljning
• Datera när mätningen är utförd
• Kommentera/förklara mätningen vid behov
• På den tomma raden ges möjlighet att följa upp tillagd mätmetod 

Utvärdering
• När barnet är färdigbehandlad görs utvärdering med hjälp av kvalitetsindikatorer. 
• Datera när utvärderingen sker.

Kvalitetsindikatorer

Normaliserat eller förbättrat avföringsmönster **
Verifierats med ny avföringslista

Inget eller minskat läckage** efter åtgärd som t.ex. toaträning, sitt- och krystövningar
Verifierats med ny avföringslista

Normaliserad konsistens på avföringen**
Verifieras med ny avföringslista/Bristol-skalan

Uppfyllt mål **
• Ja markeras om målet är uppfyllt
• Nej markeras om målet inte är uppfyllt
• Kommentera vid behov 

Indikatorer (stjärnmärkta*)
•  Indikatorer används som instrument för att utvärdera åtgärd/behandling och är en 

förutsättning för att kunna mäta kvaliteten.
•  Indikatorerna används som instrument för att utvärdera åtgärd/behandling och är en 

förutsättning för att kunna mäta kvaliteten.

Kvalitetsindikatorer (stjärnmärkta**)
• Viktiga aspekter och mätbara variabler 
• Kvalitetsindikatorer på individnivå kan sammanställas till verksamhetsnivå.

forts. Utredning och behandling 
av avföringsproblem


