Processens namn

Processens mål

Processägare

Processens användare

Uppgjort av:

Neuropsykiatrisk
vårdkedja för barnoch ungdomar

Utredning, diagnostik
och behandling av
neuropsykiatriska
svårigheter

Biträdande
överläkare
Matias Björn

Alla som arbetar med
barn, unga och familjer

Servicekedjegruppen
Biträdande överläkare
för barn- och ungdomar Matias Björn
med neuropsykiatriska 16.8.2019
svårigheter

Barn och
ungdomar < 18 år
med misstanke om
neuropsykiatrisk
problematik

Kontakt för bedömning
av utredningsbehov.
Påbörjande av
stödåtgärder

Mångprofessionell
utredning och
planering

Stödåtgärder
och
behandling

Godkänt:

Utvärdering
och
uppföljning

Process steg

Vad görs här

Vem gör/Ansvarig

Kontakt för
bedömning av
utredningsbehov

Föräldrar,
skolan/dagvård eller
professionella som
jobbar med barn och
unga tar kontakt.

Diskussion med familjen,
skol/dagvårdspersonal, psykolog, rådgivning/
skolhälsovård/läkare

Påbörjande av stödåtgärder

1.Pedagogiska
stödåtgärder i
dagvård och skola.
2.Stöd till familjen.

Lärare, speciallärare, assistent,
specialbarnträd-gårdslärare
Hälsovårdare, familjearbete,
stödperson

Mångprofessionell
utredning och
planering

1.Kognitiv utredning
2.Klassobservation
3.Utredning av
motoriska- och
språkliga svårigheter

Skolpsykolog eller psykolog på BUM
Fysioterapeut, ergoterapeut,
talterapeut

Standardiserade
test
Fråge/symptom
formulär

Servicekedja för
barn och unga
med ADHD
symptom (VSHP)

4.Etiologisk
utredning, somatisk
bedömning
5.Ställningstagande
till diagnos, fortsatt
planering

Barnläkare, barnneurolog,
Barn- och ungdomspsykiater

Väntetider

ADHD-symptom
formulär (finska)

6.Nätverksmöten

Familj, skolpersonal,
Psykolog och övriga berörda parter
(t.ex. terapeuter, socialarbetare)

Nepsy-team bestående av
barnläkare, psykolog (och andra
professionella enligt behov)

Mätare och
målnivå
Fråge/symptom
formulär
LENE
Kontroller på
rådgivning och i
skolhälsovård

Utvärdering

Anvisningar

Finns behov
av vidare
utredning?

Viktigaste ADHDsymptomen

Servicekedja för
barn och unga
med särskilda
behov

Stödåtgärder och
behandling

1. Fortsatta
stödåtgärder i skola
(pedagogiska
stödåtgärder)
och hemmet
2. Psykoedukation till
barnet och familjen
3. Ergo- tal- och
fysioterapi enligt
behov
4. Psykosociala stödformer
-föräldraskola
-Nepsy-coachning
-Lek- /psykoterapi
-Neuropsykologisk
habilitering
5. Medicinering

6. Social service enligt
socialvårdslagen
(hemservice, familjearbete,
socialhandledning)

Lärare, speciallärare, skolgångsbiträde,
stödperson

Skolpsykologen
följer upp
insatta
stödåtgärder i
skolan

Skolpsykolog, handledare/
Sjukskötare på BUM,
Rehabhandledare
Ergo-, tal-, och fysioterapeut

Handledare, sjukskötare,
psykolog på BUM, rehabhandledare/Nepsy-coach,
psykoterapeut

Barnläkare, barn- och
ungdomspsykiater
Socialvårdsteam

Uppföljning på
barnpoliklinik
eller BUM
Socialvårdens
stödformer till
barnfamiljer

Utvärdering och
uppföljning

1.Uppföljning av
insatta stödåtgärder
2.Medicinsk
uppföljning
3.Uppföljning av
servicebehov

Processens basuppgifter
Processägare
Processbeskrivningen uppgjord av
Datum för godkännande och godkännare
Processens målgrupp
Processens samarbetspartner
Förutsättningar för fungerande process
Mätare och nyckeltal
Utveckling och uppdatering av processen
Kontaktytor till andra processer
Version nummer

Skolhälsovård, rådgivning,
Rdg/skolpsykolog
Barnpolikliniken eller BUM,
terapeuter
Socialvårdsteam, handikappservice

Matias Björn, biträdande överläkare, barn- och ungdomsenheten
Servicekedjegruppen för barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter
16.8.2019 Matias Björn
De som jobbar med barn, unga och familjer
Småbarnspedagogik, skola (specialpedagogik, kuratorer, skolpsykologer)
Fortbildningar, kunnande, tillräckliga personalresurser
Processen utvärderas och uppdateras vartannat år
Servicekedja för barn- och unga med särskilda behov, servicekedja för barn med utmaningar i
utvecklingen (VSHP)
Version 1 godkänt 16.8.2019
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