HabQ Kvalitetsregister
uppföljning av problemskapande beteende för vuxna med autism/autismliknande tillstånd eller
intellektuell funktionsnedsättning

MOTTAGANDEPROCESS

UTREDANDEPROCESS

 Begäran om insats enligt

varje verksamhets rutiner när
den vuxne har diagnos autism
eller svårare intellektuell
funktionsnedsättning
(utvecklingsstörning)

 Habiliteringsplan eller kontakt
där stöd i problemskapande
beteende initieras från
närstående/personal



Skattning av behov av stöd
och rådgivning med HabQ
behovsskala görs direkt vid
planeringen av
närstående/personal som
stödjer/hjälper personen att
fungera i vardagen. (Kan v.b
kompletteras med skattning i
fler miljöer)

 Om skattning av behov av
stöd i den miljö där personen
i huvudsak finns, är minst 6
på skala 1-10 , så erbjuds en
fördjupad utredning av
problemskapande beteende
med Vineland

 Målnivå: Fördjupad
bedömning med Vineland
skall ske senast inom 90
dagar efter initiering av behov
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GENOMFÖRANDEPROCESS

 Bedömning med Vinelands

 Åtgärdsplan för

tre delskalor för
problembeteende
(föräldraintervju).
 Om värdet på Vineland är
minst förhöjd nivå (18-20 Vpoäng) eller om ett allvarligt
kritiskt beteende (nivå 2)
finns så erbjuds åtgärdsplan
för problemskapande
beteende
 Information om
kvalitetsregister
 Vid ja från person/företrädare
inkluderas personen i
registret
 Data från mottagande
process dvs. datum för
habiliteringsplan och
behovsskattning samt värde
på HabQ behovsskala, och
utredning med Vineland förs
in i registret.
 Val av problemområde i
Vineland registreras
 Mätning av kommunikation
genomförs och registreras
 EQ5D proxy skattad samt om
möjligt självskattad hälsa
registreras
 Socio-Dem, funktions och
medicinska data enligt HabQformulär förs in i registret

problemskapande beteende,
ÅPB planeras.
 Registreras målområden och
sedan datum för start av ÅPB
och hur länge planen räcker.
 Registreras om
överenskommelse om åtgärder
finns med kommunen
 Registreras förekomst av
funktionell beteendeanalys
innan eller i början av ÅPB.
 Därefter registreras fortlöpande
alla åtgärder för att förebygga,
minska eller behandla
problemskapande beteende .
under pågående ÅPB. Vilka
åtgärder som ska registreras se
metodhandboken KVÅ och
anvisningar för HabQ

Processbeskrivning Problemskapande beteende 201705181805181181782005030320162017betPrPProProblemskapande
beteende 2016-03-03

 Ledtid mellan start av ÅPB och
första KVÅ mäts.

 Målnivå: Positivt beteendestöd.
Definieras som minst 3 KVÅ av
QK000, QQ000,
QL000,GB010,XS001 och QT012
varav minst en av QT012

 Uppföljning görs efter 6
månader med HabQ
behovsskala för att kunna
anpassa ÅPB.

UPPFÖLJNINGS- OCH
UTVÄRDERINGSPROCESS

 Utvärdering skall alltid göras
efter 1 år

 Vineland och Kommunikativ
effektivitet genomförs.
 HabQ behovsskala fylls i av
samma personal/närstående
som gjorde den tidigare
skattningen.
 Personal/närstående
bedömer i dialog med
habiliteringen grad av
måluppfyllelse inom de
målområden som insatser
riktats mot.
 Ny skattning med EQ5D
 Ange om ÅPB är avslutad
eller inte vid utvärdering efter
1 år.
 Om planerad ÅPB inte är
avslutad anges om målen
reviderats därefter fortsätter
registrering av KVÅ.
 Om bedömning att ny ÅPB
behövs startar en ny
genomförandeprocess .
 Ny utvärdering görs med
samma instrument vid avslut
av ÅPB. Check på
bakgrundsdata o medicinska
data görs efter 1 år och vid
avslut. Registrering i HabQ
sker maximalt under 3 år.
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