
INPP Screening för barn 

Forskning (Publicerad i The Brittish Journal of Occupational Therapy, oktober 1998) har visat, att 7 

eller flera ”ja”-svar på frågorna i screening-formuläret ger anledning till tilläggsutredning för att 

upptäcka underliggande neurologiska utvecklingsfördröjningar (t ex rester av primitiva reflexer) hos 

barn som fyllt 7 år. 

Markera de frågor som stämmer för ditt barn 

o Finns det inlärningssvårigheter inom den närmaste släkten? 

o Fanns det medicinska problem under graviditeten? 

o Var förlossningen avvikande, komplicerad eller utdragen? (t ex kejsarsnitt, 

tångförlossning etc.) 

o Föddes ditt barn 2 veckor innan eller 10 dagar efter beräknad tid? 

o Vägde ditt barn under 2300 gram? 

o Hade ditt barn under de första levnadsveckorna problem med näringsintaget eller 

med att behålla maten? 

o Var ditt barn väldigt fordrande under de första sex månaderna? 

o Hoppade ditt barn över ålnings- och/eller krypstadiet? 

o Började ditt barn gå sent? (vid 16 månaders ålder eller senare) 

o Började ditt barn tala sent? (2-3-ordsmeningar senare än 18 månaders ålder) 

o Hade ditt barn svårt att lära sig klä på sig? (t ex knäppa knappar, knyta skosnören 

efter 6-7 års ålder) 

o Är ditt barn allergiskt? 

o Överreagerade ditt barn på något vaccin? 

o Sög ditt barn på tummen efter 5 års ålder? 

o Var ditt barn sängvätare, om än tillfälligt, efter 5 års ålder? 

o Lider ditt barn av åksjuka? 

o Har/hade ditt barn svårt att lära sig analog tid (jämfört med digital tid)? 

o Var det extra svårt för ditt barn att lära sig cykla på en tvåhjuling? 

o Har ditt barn/ har haft svårt att lära sig simma? 

o Har ditt barn i något skede av utvecklingen haft återkommande öron-, näs-, hals- 

eller lunginflammationer? 

o Hade ditt barn under de tre första levnadsåren någon sjukdom med mycket hög 

feber, feberyrsel eller feberkramper? 

o Är ditt barn motoriskt klumpig? Har ditt barn svårt att fånga en boll och/eller göra 

kullerbyttor? 

o Har ditt barn svårt att sitta stilla? 

o Överreagerar ditt barn på plötsliga, oväntade ljud? 

o Har ditt barn lässvårigheter? 

o Har ditt barn skrivsvårigheter? 

o Har ditt barn svårt att kopiera en text eller en bild? 

 

o Har ditt barn någon diagnos? 


