Anvisningar för registrering av åtgärder för
Fördjupat föräldrastöd 2017-02-06
Först ska tre frågor besvaras.
1. Behov av fördjupat stöd uttryckt. Registrera datum.
2. Om behovet tillgodosetts på annat sätt under väntetiden registreras detta med behovet tillgodosett.
3. Fördjupad föräldrastödsinsats påbörjad. Registrera datum.
(Väntetiden från uttryckt till påbörjat fördjupat stöd bör inte överstiga 6 månader).
Dokumentation i journal enligt varje verksamhets rutiner.
Registrera datum för varje utförd åtgärd d v s händelsedatum.
Registrera därefter åtgärderna under KVÅ kod nedan och i förekommande fall även metod enligt anvisning.
Kod
Åtgärdsbeteckning enligt KVÅ
Beskrivning enligt KVÅ
Anvisning för HabQ
DU007
Stödjande samtal
Strukturerat samtal i behandlande syfte som Gäller stödjande samtal med föräldrar. T ex Jag
inte hänförs till systematisk psykologisk
och mitt föräldraskap, krisbearbetande samtal i
behandling, t.ex. krissamtal,
den nya livssituationen.
motivationssamtal, samtal vid
(För och eftermätning med NCSQ, vid behov
förlossningsrädsla (Aurorasamtal)
HAD eller SSF)
DU009

Systematisk psykologisk
behandling annan

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

DU028

Föräldraträning utifrån
manualbaserad metod

Föräldraträning som sker utifrån
manualiserad metod, ex.vis COPE (the

Ingår i fördjupat föräldrastöd oavsett metod tex
Psykodynamisk behandling
Kognitiv eller kognitiv-beteendeterapeutisk
metod
Interpersonell behandling
Funktionell familjeterapi
Bildterapi
osv
(För och eftermätning med NCSQ.
Rekommenderas SSF)
Föräldraträning som sker utifrån manualiserad
metod ex.vis COPE
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community parent education program)

QV013

Föräldrautbildning

QQ006

Stöd för anknytning föräldrar-barn

QK005

Stresshantering

Ange metod enligt nedan
DU028:1 COPE
DU028:2 Komet
DU028:3 The incredible years
DU028:4 Triple P
DU028:5 Barkley
DU028:6. Fritext
(För och eftermätning med NCSQ samt om det
bedöms lämpligt HSQ och/eller SSF)
Information och undervisning inför förlossning
Använd koden för samtalsgrupper för föräldrar
och föräldraskap, om omhändertagande och
som omfattar fler är 3 ggr i en serie som
fysisk omvårdnad under det första levnadsåret
möjliggör fördjupade samtal
samt stöd till föräldrar att förstå och främja sina
(För och eftermätning med NCSQ,
barns och ungdomars fysiska, psykosociala
rekommenderas SSF)
behov och växt. ICF d570
Stöd för utvecklingen av en god relation
T ex Marte Meo, TheraPlay,
mellan föräldrar och barn. ICFd7600
Barnorienterad familjeterapi, Beardsleys
familjeintervention
Ange metod i fritext
QQ006:1
(För och eftermätning med NCSQ,
rekommenderas SSF)
Information, undervisning och stöd samt
Stresshanteringsbehandling enskilt eller i grupp
träning i att genomföra enkla eller
för föräldrar. Tex ACT
sammansatta och samordnade handlingar för QQ005:1 Ange metod i fritext
att klara av de psykologiska krav som ställs (För och eftermätning med NCSQ
för att genomföra uppgiften. Innefattar att
Rekommenderas SSF)
hantera ansvarstagande, stress och kris. ICF
d240
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