HabQ Kvalitetsregister
– för uppföljning av föräldrastöd bas och hälsa inom barn och ungdomshabilitering

MOTTAGANDEPROCESS
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barnet/ungdomen enl varje
verksamhets rutiner. Omfattar
nya familjer med barn/ungdom
upp till 15 år.

 Information/första
föräldrastödskontakt
Enl varje verksamhets rutiner.
(Registreras i registret.)

 Information vid nybesök om:
- Basprogram för
föräldrastöd/föräldrautbildning
under de två första åren.
– Stöd som kan ges i externa
kontakter.
 Information om
kvalitetsregister till
vårdnadshavare, samtycke
inhämtas
 Barnets diagnosgrupp/
huvudsakliga
funktionsnedsättning
registreras.
 Demografiska bakgrunds
data, samhällsstöd och
frågor enligt formulär SEPS
påbörjas och förs in i registret

Processbeskrivning föräldrastöd bas
2017-11-28

UTREDANDEPROCESS

 Individuell habiliteringsplan
Enl varje verksamhets rutiner.
– Registreras i registret.

 Grundläggande frågor om
familjens behov av stöd och
information:
- Behov inom ramen för
basprogram skrivs in i
habiliteringsplanen.
– Behov av fördjupat
föräldrastöd skrivs in i
habiliteringsplanen och/eller i
journalen och datum för uttryckt
behov registreras i registret.

 Bedömning av behov av
fördjupat stöd i föräldraroll:
Detta sker i samband med
genomförande av fördjupad
insats. Se processbeskrivning
fördjupat stöd.

GENOMFÖRANDEPROCESS

UPPFÖLJNINGS- OCH
UTVÄRDERINGSPROCESS

 Start av föräldrastöd

 Uppföljningssamtal erbjuds

basprogram
Registrering av basprogram
påbörjas när beslut tagits att
barnet och familjen ska erbjudas
habiliterande insatser utifrån
funktionsnedsättning
 Vårdåtgärder enl basprogram
(se KVÅ -lista) journalförs i
barnets journal och registreras
löpande under basprogram från
första föräldrastödskontakt
(nybesök) och under två år framåt.
 Målnivå:
1. 100 % av nya föräldrar ska ha
påbörjat basprogram med 3 KVÅ
inom 3 månader från första
föräldrastödskontakt
2. 100% av nya föräldrar ska ha
ett genomfört basprogram (minst
5 KVÅ) inom de två första åren
efter första
föräldrastödskontakt(nybesök)

efter ca 2 år eller avslutat
basprogram.
 Uppdatering av demografiska
data och SEPS
 MPOC-PER funktion
- Efter ca 2 år eller avslutat
basprogram erbjuds föräldrar
vars barn/ungdom fortfarande
har regelbunden kontakt att
fylla i en webbenkät kring
servicekvalitet.
Inloggningsuppgifter och
information förmedlas via
habiliteringen.
 Alternativ
mottagningsregistrering vid
uppföljningssamtalet
- Habiliteringsansvarig ser
endast om enkäten är ifylld eller
inte. Habiliteringen gör en
påminnelse om enkäten inte blir
ifylld. Därefter avslutas
registrering av föräldrastöd bas.
 Hälsouppföljning med EQ5DY genomförs och registreras
för alla barn som inkluderats
och har kontakt vid 6,9,15 år.
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