Processens namn

Neuropsykiatrisk
servicekedja vuxna

Klient med
servicebehov

Processens mål

Hjälpa klienten att få
en bedömning samt
vård av eventuellt
neuropsykiatriskt
funktionshinder

Bedömning
av
servicebehov

Processägare

Mentalvården
Handikappomsorgen

Mångprofessionell
planering

Processens användare

Uppgjort/ uppdaterat
av: namn och datum

Godkänt: namn och
datum

Alla som arbetar med
vuxna personer inom
social- och hälsovården
samt externa aktörer
med vuxet klientel

Ledande psykolog
Camilla Forsander,
ledande socialarbetare
Mona Blomqvist
20.11.2019

Chefsläkare
Pia-Maria Sjöström
30.12.2019

Individuellt
terapi,
handledning
osv

Stödåtgärder
osv

Utvärdering,
service
avslutas eller
omplaneras

Process steg

Vad görs här

Initiativ till utredning
tas av:
Kontakt tas eller remiss görs
till mentalvården, antingen till
-Klient
hvc:s psykteam eller till
-Anhörig
psykiatriska
-Läkare, sjukskötare, vuxenmottagningen för
psykolog, kurator,
utredning
socialarbetare mm.
inom den
kommunala socialoch hälsovården
eller inom privata
sektorn
Bedömning av
1.Bedömning gällande var
servicebehov
basutredningen skall ske (inom
primärvård eller inom
specialsjukvården)
2. Klienten kallas till en
basutredning enligt de
tidsmässiga förutsättningar
som finns på enheten

Vem gör/
Mätare och
Ansvarig
målnivå
- Klient
- Anhörig
- Läkare,
sjukskötare,
psykolog, kurator,
socialarbetare
mm. inom den
kommunala
social-och
hälsovården eller
inom privata
sektorn
Den som tar emot
remissen eller
kontakten
ansvarar
tillsammans med
sitt team för
denna
bedömning samt
för kallelse.

Utvärdering

Anvisningar
Kontaktuppgifter:
• Hvc:s psykteam
• Psykiatrisk vuxenmottagning

Specialsjukvården ansvarar för
personer med svårare psykisk
problematik /samsjuklighet.
Primärsjukvården ansvarar för
personer med lindrigare psykisk
problematik/samsjuklighet.
Beroendekliniken bedömer i vilket
skede personer med
missbruksproblematik är redo för
en basutredning. För vidare
utredning krävs längre nykterhet;
längden bestäms av den instans

som ansvarar för den utökade
utredningen.
Klienter med konstaterad
neurologisk sjukdom eller
hjärnskada remitteras i första hand
till neurologiska polikliniken för
närmare ställningstagande och
basutredning.
Utredning

1.Klienten deltar i en
basutredning innehållande
kartläggning av tidigare
vårdkontakter,
anamnestagning med särskilt
fokus på utvecklingen och
symptomatik i barndomen,
kartläggning av aktuell
symptomatik och
funktionsnedsättning,
laboratorieprov samt ifyllande
av relevanta frågeformulär.
2.Om det på basen av utförd
basutredning finns anledning
att misstänka neuropsykiatrisk
problematik, behövs en utökad
utredning. På primärvårdsnivå
gör hvc-läkare remiss till Vasa
Centralsjukhus,

basutredare
(psykiatrisk
sjukskötare eller
psykolog)

Innehållet i basutredningen
bestäms av den utredande
instansen.

Vård

Neuropsykiatriska teamet för
fortsatta utredningar och
basutredaren hjälper klienten
att samla ihop de dokument
som behövs. Inom
specialsjukvården avgör
psykiatern om klienten skall
fortsätta att utredas på den
psykiatriska
vuxenmottagningen eller om
han/hon skall remitteras till
Vasa

basutredare
samt läkare

Om klienten på basen av
utförd utredning får en
neuropsykiatrisk diagnos,
planeras vården av läkaren
ansvarig för diagnosen. Vården
kan för mentalvårdens del
bestå av medicinering och
stödsamtal/ coaching.

läkare,
psykolog,
psykiatrisk
sjukskötare

Om det vid utredningen
framkommer att en
neuropsykiatrisk diagnos inte
får stöd, kan klienten vårdas
med utgångspunkt i de
symptom och den

Innehållet i den utökade,
neuropsykiatriska utredningen vid
Vasa Centralsjukhus framkommer i
denna länk, där även
remisskriterierna framgår.

Om utredningen fortsätter lokalt
bestämmer klientens psykiater
vilka utredningsmetoder som ännu
behövs för diagnos och eventuell
medicinsk behandling.
Nationella rekommendationer om
ADHD:
Käypähoito
Terveysportti
Nationella rekommendationer
gällande autismspektrum-störningar
har ännu inte färdigställts.
OBS! Vårdplaner som görs i Vasa
följs upp och förverkligas inom
Social- och hälsovårdsverket i
Jakobstad eller inom
arbetsplatshälsovården.

funktionsnedsättning hon/han
upplever.

Stödåtgärder

Utvärdering

Service avslutas eller
omplaneras

1.Vid svårare
neuropsykiatriska
funktionshinder eller
intellektuellt funktionshinder
bör kontakt med
Handikappomsorgen tas.
2. Vid misstänkt
arbetsoförmåga, t.ex. pga.
autismspektrumdiagnos, bör
åtgärder vidtas för eventuell
pensionsprocess eller
arbetsklinikutredning.

Klientens vård följs upp enligt
behov och resurser.
Uppföljningen sker lokalt.

läkare,
psykolog,
psykiatrisk
sjukskötare
remitterar eller
överför klienten
Handikappomsorgens
team gör
bedömning och
erbjuder
eventuella
stödåtgärder

Klienterna informeras om
anpassningskurser och övriga
insatser från den tredje sektorn
(ev. ej på svenska)
Adhd-liitto
Autismisäätiö
Olika serviceformer:
Vuxna med funktionshinder
Stella boendestöd
Handikappomsorgens team
kontaktar klienten för kartläggning
av servicebehov.
Lagstiftning om service som erbjuds:
• Socialvårdslagen 1301/2014
• Lag om service och stöd på
grund av handikapp 380/1987
• Förordning om service och stöd
på grund av handikapp
759/1987
Återkoppling till hälso- och sjukvården från handikappomsorgen
eller tvärtom är med patientens
medgivande önskvärt. På detta sätt
garanteras att remitterande
instans är medveten om utfall och
planer för patientens del

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

Mental- och beroendevården samt Handikappomsorgen, Social- och hälsovårdsverket, Staden
Jakobstad
Ledande psykolog Camilla Forsander, verksamhetsledare för mentalvården för vuxna Anna-Stina
Småros, psykiatrisk sjukskötare Rolf Bärsund, psykiatrisk sjukskötare Eija Oja, ledande
socialarbetare Mona Blomqvist
30.12.2019 Chefsläkare Pia-Maria Sjöström
Vuxna invånare i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo
Vasa Centralsjukhus/ Neuropsykiatriska teamet
Kunnighet inom neuropsykiatriska funktionshinder och viss kännedom om hur ickeneuropsykiatrisk psykisk problematik och även somatiska sjukdomar påverkar kognitiva
funktioner, social funktion och daglig funktionsförmåga.
Processen utvärderas och uppdateras enligt tidsmässiga resurser.
Handikappomsorgens processer för vuxna med funktionshinder.
Version 1, godkänd 30.12.2019
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