HabQ Kvalitetsregister
- uppföljning av mångsidiga insatser (MI) eller riktade insatser (RI) för barn med autism i
förskoleåldern

MOTTAGANDEPROCESS
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barnet/ungdomen enligt varje
verksamhets rutiner

 Information/första
kontakt/stöd
Enligt varje verksamhets
rutiner.

 Information om:
- om utredning, om
habiliteringen utreder
- om utredning är gjord ges
information om insatser enligt
rekommendationer

 Information om
kvalitetsregister skriftligt och
muntligt inhämta samtycke

UTREDANDEPROCESS
Baseline

 Utredning av autism med
standardiserad metod.

 Alla barn under 6 år som
uppfyller kriterier för autism,
F 84 (F 84.0; F84.1; F84.5; F
84.9)
Utredning och diagnos förs in i
registret, gjord av habiliteringen
eller annan instans.
 Kognition
Misstänkt intellektuell
funktionsnedsättning (skattad
kognitiv nivå) anges.
 Medicinska bakgrundsdata
registreras
 HSQ-vardagliga situationer
frågeformulär till föräldrar
 Vineland II registreras
Används för bedömning av
kommunikativa, sociala,
adaptiva och fysiska
färdigheter.
 Beslut tas om insatser i
samverkan med familj och
förskola
Val av insats: Mångsidiga
Insatser (MI) eller Riktade
Insatser (RI) förs in i registret.

GENOMFÖRANDEPROCESS

UPPFÖLJNING
Inför skolstart

 Vårdåtgärder enligt valda
insatser, MI eller RI
Datum för start av insatser
registreras.

 Mångsidiga Insatser (MIprogram), planerat antal
vårdkontakter och genomsnittlig
träningstid/vecka (hem och
förskola) anges för kommande
halvår. Uppföljning halvårsvis med
registrering av faktiskt antal
vårdkontakter och genomsnittligt
antal träningstid/vecka (hem och
förskola). Datum för planering och
uppföljning anges. Ny planering
för nästkommande halvår
registreras. Uppföljning varje
halvår under en 2-års-period.
(som kompletterande uppgift
valfritt att registrera faktiskt antal
genomförda övningstimmar i
förskola och hem varje vecka)

 Riktade insatser (RI)

Vårdåtgärder med KVÅ – koder
registreras löpande med
händelsedatum. Se anvisningar
för KVÅ.

 Vineland II och HSQ görs
inför skolstart oavsett valda
insatser MI eller RI

 Kognitionsnivå
Bedömning görs före skolstart.
Begåvningsnivå, F70-73 enligt
ICD 10/alt ingen intellektuell
funktionsnedsättning förs in i
registret. Testmetod och
testresultat anges, gjord av
habiliteringen eller annan
instans.
 Medicinska bakgrundsdata
uppdateras

 EQ5DY
Hälsorelaterad livskvalitet
besvaras vid 6 år av föräldrar
(proxy-skattning)
.
 MPOC se
föräldrastödsuppföljning
Frågeformulär besvaras efter 2
år eller genomfört basprogram
Besvaras direkt på web (PERfunktion). Resultatet registreras
i barnets namn i registret men
är anonymt.

 Sociodemografiska data,
SEPS i
föräldrastödsuppföljningen
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