Uppdrag och ansvarsområden
Psykisk hälsa - barn och unga
(Sammanfattning av styrdokument som reglerar verksamheten)
1. Verksamhetens namn och professioner inom verksamheten
Habiliteringscentrum

2. Uppdrag och avgränsningar
Vi vänder oss till..

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder habilitering och rehabilitering till barn och
ungdomar med olika funktionsnedsättningar, såsom:
Intellektuell funktionsnedsättning
Medfödda eller under uppväxtåren förvärvade rörelsehinder
Förvärvad hjärnskada
Autism i kombination med annan funktionsnedsättning som ingår i målgruppen.
Habiliteringen har bedömningsansvar för barn under 5 år med autismfrågeställning.
3. Tidig upptäckt
Upptäckt sker genom..

Personal inom habilitering möter barn i många olika situationer och miljöer. I dessa situationer
har man möjlighet att upptäcka psykisk ohälsa. Insatser inom flera områden och av flera
professioner pågår ofta samtidigt. Insatserna utförs i klinikens lokaler, i hemmet, i
förskolan/skolan eller på korttidshem. En habiliteringsplan med mål och åtgärder upprättas
och utvärderas regelbundet utifrån rådande situation tillsammans med barn och föräldrar.
Många insatser initieras i samband med att behovet diskuteras vid habiliteringsplaneringen.
Habiliteringsplaneringen återkommer regelbundet och baseras på barnets och familjen behov.
Det är också vanligt att nya behov identifieras i samband med redan påbörjade insatser. Om
dessa behov berör någon annan profession tas detta upp vid nästkommande teamkonferens för
diskussion.
Agerande vid misstanke om att barn far illa..

Den personal som uppfattar tecken på att barn far illa agerar utifrån fastställd rutin. Vid behov
diskuteras misstanken med enhetschef och teammedlemmar. Personalen överväger att erbjuda
föräldrarna hjälp att ansöka om stöd från socialtjänsten. Vid eventuell anmälan informeras
föräldrarna om detta. Anmälan görs av den personal som upptäckt problemet. Faktadokument ”Barn som far illa, eller misstänks fara illa” används som stöd
4. Tidiga insatser/förebyggande behandling
Våra insatser..

Stöd till föräldrar att hantera eventuell kris och stöd i föräldraskap ges av kurator och
psykolog. I kvalitetsregistret HabQ dokumenteras de stödinsatser som ges till alla nytillkomna
barn/familjer. Habiliteringsprogram finns för att säkerställa god vård och att rätt insats erbjuds
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i rätt tid. Föräldrautbildning inom olika områden genomförs regelbundet. Gruppverksamhet
för syskon till barn med funktionsnedsättning arrangeras. Föräldrar erbjuds delta i
gruppverksamhet.
5. Samverkan
Vi samverkar när/ med..

Personal samverkar med föräldrar i upprättande av habiliteringsplan, samtalskontakter och
olika former av nätverk
Habiliteringscentrum har en nära samverkan med barn - och ungdomsmedicinska kliniken och
barn och ungdomspsykiatriska kliniken.
Samverkan sker med landstingets övriga barnverksamheter via Programgrupp Barn.
Upprättade samverkansavtal(Avtal namnges och länkas).

Samverkan enligt Fakta-dokument ” Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar”
http://www.lj.se/infopage.jsf?childId=17783&nodeId=39571 .
6. Avvikelsehantering vid samverkansproblem mellan verksamheter.
Ange hanterings rutin:

Avvikelser rapporteras i Landstingets avvikelsesystem Synergi enligt fastställda riktlinjer.
Alla avvikelsehanteringsrapporter ska vidarebefordras till chefsforum.
Ange rutin:

När avvikelsen rör samarbete mellan verksamheter som omfattas av chefsforum, förmedlar
medarbetare till enhetschef som tar avvikelserapporten till chefsforum.
Uppdateras varje år. Gäller från och med datum: 2016-11-03
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