HabQ Kvalitetsregister
- uppföljning för skolbarn med autism som förts in i registret och fått insatser under förskoleåren
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Inte aktuellt eftersom barnet
redan finns i verksamheten och i
registret.
Observera att familjen måste
informeras om att uppföljning
fortsätter för skolbarnet.

UTREDANDEPROCESS
Syfte följa praxis avseende
Utredning av begåvning. Görs
inte vid givna åldrar.

 Datum för genomförd
begåvningsutredning och
orsak till utredning registreras,
gjord av habiliteringen eller
annan instans.
 Kognition Begåvningsnivå
F70-73 enligt ICD 10 bedöms
och förs in i registret.
Testmetod anges.
 Typ av skolgång/skolform
registreras
 Ev. ny utredning av
autismdiagnos registreras
 Basdatauppgifter
sociodemografiska och
medicinska enligt formulär
avstäms vid
uppföljningstillfällen och förs
in registret. För barn med
autism skall insatt medicinering
avseende problemskapande
beteende registreras.

Processbeskring uppföljning av skolbarn med autism, HabQ
2014-01-30

GENOMFÖRANDEPROCESS

UPPFÖLJNINGSPROCESS

 Vårdåtgärder inom domäner

 Vineland II

som kommunikation,
kravhantering och samspel
samt omgivningsanpassning
registreras löpande med KVÅkoder se upprättad anvisning
 Målnivå: Alla barn med autism
skall ges insatser inom ett eller
flera av dessa områden. Under
KVÅ-koder finns en valbar lista
över metoder och insatser. Ange
om insatsen riktats mot barnet
själv eller mot barnet och
omgivningen samordnat. KVÅ-kod
för omgivningsanpassning
registreras om åtgärden enbart
riktas till omgivningen.
.
 Om åtgärden avser föräldrastöd
se anvisningar för föräldrastöd.

Görs vid ca 9,12,15,18 år och
registreras.
 EQ5DY
Hälsorelaterad livskvalitet
besvaras vid ca 9,12,15,18 år
av barnet och/eller föräldrar
(proxy-skattning)
 MPOC
Frågeformulär till föräldrar vid
9,12,15,18 år. Besvaras
anonymt direkt på Web (PERfunktion).

 HSQ/Vardagliga situationer I
de fall där föräldraträning
genomförts. Frågeformuläret
ges före respektive efter
avslutad åtgärd till föräldrar
Resultatet registreras i barnets
namn i registret.

 Basdatauppgifter
sociodemografiska och
medicinska enligt formulär
avstäms
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