HabQ Kvalitetsregister
- uppföljning av fördjupat föräldrastöd inom Barn och ungdomshabilitering
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Se under föräldrastöd bas Nya
föräldrar registreras i registret
om barnet kommer till
habiliteringen före 15 års ålder
och fördjupade
föräldrastödsinsatser följs upp
fram till ungdomen fyller 18 år.
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Processbeskrivning fördjupat föräldrastöd
2017-11-28

Föräldrar tillfrågas om
behov av fördjupat stöd för
egen del vid habiliteringsplan
eller vid andra möten med
föräldrar.
Datum för uttryckt behov
registreras
Bedömningssamtal görs så
snart som möjligt. Om behovet
inte är aktuellt så registreras
att behovet är tillgodosett och
processen fördjupat stöd
avslutas. Om behov kvarstår
forts planering av fördjupad
insats. Självskattning med
NCSQ och vid behov HAD kan
ingå som underlag för
planering. Om behovet inte
gäller föräldrafunktion eller om
svårare psykisk ohälsa
kartläggs kan föräldrar ges
kortare insats och motiveras
att söka annan hjälp eller så
avslutas process
Uppföljning och registrering
av demografiska data och
samhällsstöd samt ny
skattning med SEPS om det
är mer än 6 månader sedan
tidigare kartläggning.

Planering av åtgärd
tillsammans med föräldrar
Målnivå: Åtgärder påbörjas inom 6
månader efter uttryckt behov.
 Vårdåtgärder fördjupat stöd (se
KVÅ-anvisningar) journalförs
enligt verksamhetens rutiner.
Datum för insats och KVÅ
registreras löpande.
 NCSQ/Föräldraskap genomförs
och registreras före all form av
fördjupat stöd (rekommenderas
vid bedömningssamtal)Föräldrar
skattar själva sitt föräldraskap
och aktuella behov av stöd
 HAD, självskattning av
psykiskt mående är valbart vid
behov som komplement till
NCSQ och genomförs före åtgärd
eller vid bedömningssamtalet
 SSF/styrkor och stress i
föräldraskapet är valbart
– Används för mätning av styrkor,
stress och risk för psykisk ohälsa
relaterat till barnet med
funktionsnedsättning före
fördjupat stöd ges.
– Rekommenderas vid
familjebehandling, kristerapi,
samtalsgrupper för föräldrar,
stressreducerande behandling


HSQ/Vardagliga situationer
- Används före manualbaserade
föräldraträningsprogram

Uppföljningssamtal
- Föräldrar och behandlare deltar.
Genomförs efter avslutad fördjupad
föräldra- eller familjestödsinsats.
NCSQ, samt HAD,SSF eller HSQ
(om detta gjorts tidigare)
- Föräldrar gör självskattning efter
avslutad fördjupad föräldrastödsinsats. Formulären kan fyllas i via
webb hemma före
uppföljningssamtalet eller vid
mottagning på barnets
personnummer.
– Om pappersformulär används
registreras resultatet i barnets
namn i registret. Därefter tuggas
formulären
.

S
L
U
T
R
E
G
I
S
T
R
E
R
I
N
G

