HabQ 2016-10-04

Anvisningar för registrering av åtgärder vid problemskapande beteende
hos vuxna med autism eller utvecklingsstörning med autismliknande
tillstånd .
Observera att syftet med åtgärden ska vara att minska/förebygga problemskapande beteende.
Kod
Åtgärdsbeteckning enl.
Beskrivning enligt KVÅ
Anvisning för HabQ
KVÅ
Alla åtgärder skall
registreras på
händelsedatum
DV093 Upprättande av
Koden avser ett paket av
Habiliteringsplan(HSL3b)
rehabiliteringsplan
åtgärder som bestäms i en
som upprättas i
individuell skriftlig
samverkan med personen,
habiliterings- eller
närstående/företrädare.
rehabiliteringsplan som
Här kartläggs behov av
dokumenteras i journalen.
stöd och processen för att
Koden får inte användas för genomföra åtgärdsplan för
enstaka habiliterings- eller
problemskapande
rehabiliteringsåtgärd. Minst beteende startar. Koden
tre olika yrkeskategorier ska registreras i HabQ när
vara involverade i
inklusionskriterier
upprättande. Genomförande uppfyllts.
se DV094
QL000 Stöd och träning i att
Stöd, träning och/eller
Insatser till personen för
kommunicera
övervakning av
att förbättra
kommunikation genom
kommunikationsförmåga,
språk, tecken, symboler, att inkluderar träning att
ta emot och förmedla
använda dessa i
budskap, att genomföra
konversation.
samtal och att använda olika Förskrivning av
kommunikationsmetoder
hjälpmedel kodas under
och
QT005
kommunikationshjälpmedel. Ange om insatsen riktats
Övergripande kod inom
till
avsnittet ICF d310 - d399
A. Personen själv
B . Nätverket+personen
Ange typ av åtgärd/metod
1. PECS
2. Grafisk AKK
exkluderar PECS
3. Tecken som alternativ
och komplement (TAKK,
TSS.)
4. Tal och språk träning
5. Talande hjälpmedel
(System for augmented
Language)
t.ex. pratapparater,
kommunikationsprogram.
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QK000

QT005

QQ000

6. Funktionell
kommunikationsträning
baserad på tillämpad
beteendeanalys, TBA
7. Annan insats. Ange
vilken/fritext)
Stöd och träning i
Stöd, träning och/eller
Insatser som syftar till att
kravhantering
övervakning av
personen bättre ska klara
genomförandet av enstaka
att organisera och planera
eller mångfaldiga uppgifter, dagliga aktiviteter, passa
organisera arbetsgång och
tider och hantera krav.
hantera stress. Övergripande Ange om insatsen riktas
kod inom avsnittet ICF
till
d210 - d299
A. Personen själv
B. Nätverket +personen
Ange typ av insats
1. Kognitivt stöd
innefattar hjälp med
strategier och inkluderar
tydliggörande pedagogik.
Förskrivning av
hjälpmedel kodas under
QT005
2. Minnesträning med
manualbaserad
metod(ange vilken)
3. Annan insats, ange
vilken/fritext
Hjälpmedelsförskrivning Prova ut, anpassa, välja
Utprovning och
lämplig specifik produkt
förskrivning av personliga
och teknik som används i
hjälpmedel. Metod och
det dagliga livet, för
inträning av hjälpmedlet
förflyttning och transport,
anges under QL000 eller
kommunikation, utbildning, QK000
arbete, sysselsättning och
vid aktiviteter relaterade till
kultur rekreation och sport.
ICF e115 - e145
Stöd och träning i att
Stöd och/eller träning i att
Ange om insatsen riktats
samspela med andra
samspela med människor på till
ett i sammanhanget socialt
A Personen själv
lämpligt sätt såsom att när
B Nätverket+personen
det är lämpligt visa
Ange typ av insats.
hänsynstagande och
1. Kat-Kit
uppskattning eller att
2. Sociala berättelser
reagera på andras känslor.
3. Social färdighetsträning
Innefattar att visa respekt,
i grupp (manualbaserad)
värme, tacksamhet och
4. Gruppträffar(ej
tolerans i förhållanden, att
manualbaserade)
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svara på kritik och sociala
signaler och att använda
lämplig fysisk kontakt.
Övergripande kod inom
avsnittet ICF d710 - d799

DU009

Systematisk psykologisk Psykologisk eller
behandling annan
psykosocial behandling med
annan vedertagen specifik
metod än de som avses med
annan kod

QK005

Stresshantering

QT012

Omgivningsanpassning

Information, undervisning
och stöd samt träning i att
genomföra enkla eller
sammansatta och
samordnade handlingar för
att klara av de psykologiska
krav som ställs för att
genomföra uppgiften.
Innefattar att hantera
ansvarstagande, stress och
kris. ICF d240
Påverkan på fysisk eller
psykosocial omgivning i
syfte att underlätta funktion,
säkerhet och välbefinnande
i dagligt liv. ICF e410

5. Strukturerad social
träning enskilt och i
realistisk miljö
6. Systematisk
psykologisk behandling
baserad på tillämpad
beteende analys, TBA.
Ange metod/fritext
7. Annan insats, ange
vilken/fritext
Under koden registreras
systematisk psykologisk
behandling för
problemskapande
beteende som ges till
personen.
1. Psykologisk behandling
baserad på TBA.
2. Annan behandling.
Ange vilken/fritext.
Under koden registreras
behandlingsåtgärder
riktade till personen med
syfte att reducera stress,
träna avslappning och
minska oro. Ange
metod/fritext

1. Undervisning,
konsultation eller
rådgivning (utan närmare
specifikation) till personal
i närmiljön och till
beslutsfattare kring
anpassning av krav och
aktiviteter, förändring i
bemötande,
förutsägbarhet i vardagen
och möjlighet att välja
aktiviteter.
2. Undervisning
(specificerat) i
lågaffektivt bemötande till
personal.
3.Stresskartläggning
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manualbaserat inkluderat
överföring till personal.

GB010

Information och
undervisning riktad till
närstående

XS001

Information och
rådgivning med
företrädare för patienten

XU045

Upprättande av
samordnad individuell
plan

AU120

Upprättande av
strukturerad vård och
omsorgsplan

Information till och
utbildning av närstående av
väsentligt större omfattning
än vad som förekommer vid
ordinära kontakter, t ex
smärtskola, astmaskola,
KOL-skola, ryggskola eller
strukturerade närstående
utbildningar av olika slag
Möte där någon företrädare
för patienten
(vårdnadshavare, god man,
anhörig, närstående eller
annan som patienten själv
utsett som företrädare)
möter hälso- och
sjukvårdspersonal utan att
patienten är med. Samtalet
ska journalföras
Insatser enligt Hälso- och
sjukvårdslagen 3 f §.
Utesluter XU042
Upprättande av samordnad
vårdplan vid tvångsvård och
XU046 Upprättande av
samordnad plan vid
utskrivning
Upprättande/ reviderande
osv. se text i KVÅ
föräldrastöd bas

Exkluderar
bostadsanpassning och
insatser som riktas till
personen och
omgivningen samtidigt
samt anhörigstöd (se
övriga åtgärdskoder)
Under koden registreras
utbildning i grupp till den
vuxnes
närstående/anhöriga

Under denna kod
registreras individuellt
anpassad information och
rådgivning till
närstående/anhöriga.
Exkluderar insatser som
riktas till personen och
närstående samtidigt (se
övriga åtgärdskoder)
Koden används vid
upprättande av samordnad
individuell plan, SIP

När habiliteringen
medverkar vid
upprättande av samordnad
plan enl. SOSFS 2008:20
eller § 10 LSS plan
oavsett vem som kallat
eller dokumenterar
exkluderar SIP som har
en egen kod XU045
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