Processens namn

Processens mål

Processägare

Processens användare

Uppgjort/ uppdaterat av:

Godkänt:

Barn och unga med
särskilda behov

Smidig och integrerad
service för barn och
unga med särskilda
behov

Pia-Maria Sjöström

De som arbetar med
barn, unga och familjer

Servicekedjegruppen för
barn och unga med
särskilda behov

8.5.2018
T.f. social- och
hälsovårdsdirektör
Pia-Maria Sjöström

20.4.2018

Barn och unga
med särskilda
behov (fysiskt,
psykiskt,
kognitivt)

Bedömning av

servicebehov

V.b. Mångprofessionell
utredning och
planering

Individuell
terapi,
handledning

Stödåtgärder

Utvärdering,

service
avslutas eller
omplaneras

Process steg

Vad görs här

Vem gör/Ansvarig

Konstaterar att
servicebehov finns
eller behöver
utredas.

1.Avvikelser vid kontroll
eller efter kontakt
(familj, dagvård, skola)
2. Diskussion med
familjen
3. Extrakontroller vb
4. Kons. terapeut,
psykolog, läkare, fam.
arb
5. Utredning av
servicebehov efter
begäran/ anmälan
1.Utredning av
funktionsförmåga
2. kognitiv testning

Rdg/ skol hv, Rdg/
skolläkare,
skolpsykolog
Barnläkare/ terapeut
(medfödda
svårigheter)

Barnets hälsa och
utveckling
äventyras
Vårdnadshavaren
kontaktar
Mångprofessionell
utredning och
planering

3. Utredning av servicebehov
4. Etiologisk utredning
5. Mångproffessionell
planering
6. Nätverksmöten
7. Vårdplan, intyg,
remisser,
beslut om stöd
8. IP plan vb
9. NEPSY utredning

Mätare och
målnivå
LENE, lagstadgade
kontroller inom
rdg/skolhv

Behandligstider

Fys- talergoterapeut,
ätstörningsvården
(skol)psykolog

ICF

Berörda parter.
Läkare (hvc, barn,
BuM)
Socialarbetare

Anvisningar

Behov av vidare
utredning behövs/
behövs inte

Remiss till talterapin
Remiss till
fysioterapin
Arbetsfördelning

LENE bedömning

Utredningsenheten

SvL team/utrednings
enhet/
handikappomsorg
Specialsjukvård
Barnrehabgruppen

Utvärdering

VSVD Servicekedja
för barn med
utmaningar i
utvecklingen

ICF (på finska)

Standardiserade
test
Socialarbetares
individuella bedömning
Väntetider

Tid finns för nätverksmöten
torsdag förmiddag

NEPSY servicekedja

Individuell vård,
terapi och
handledning

1. Träning av funktionsförmåga

Handkappserv.
ansvar
NEPSY teamet
Terapeuter (egna,
köptjänst, FPA).
Med-rehab beviljar
köptjänst

2. Medicinska åtgärder
3. Lekterapi/ familjeterapi
4. Handledning för
familjen

Stödåtgärder

1. Social service enligt
SvL (hemservice,
familje-arbete,
socialhandledning/
socialt arbete)
2. Omändringsarbeten
3. Stödperson/ familj
4. Service som stöder
rörligheten
5. Avlastning

6. Lovvård

Uppföljning av
funktionsförmågan

Process för beviljande av medicinsk
rehabilitering

Väntetider
Rdg, skol-hv, hvc,
specialsjukvård
BuM, rdg
Rehab handledare,
rdg, skol hv,
köptjänster (Kårkulla,
ESKOO, övriga)
SvL-team

Beslut övertagna av
individsektionen eller
förkastade av
förvaltningsdomstolen

Handikappservice,
ergoterapeut
SvL -team/
handikapp-service
Handikappservice
Handikappserv.
beviljar till Kårkulla,
ESKOO, avd 5,
vårdringar i hemmet

Anvisningar om
service för
barnfamiljer enligt
socialvårdslagen

Kriterier för service
som stöder
rörligheten
Vårdtyngdsmätare
för barn med
specialbehov

7. Stöd för närstående
vård, avlösningsvård

Utvärdering

Service avslutas
eller omplaneras

Kårkulla, ESKOO,
skola
Handikappservice beviljar
1. Uppföljning av
Terapeuter, läkare,
funktionsförmåga
vårdpersonal
2. Medicinsk uppföljning Rdg/ skolläkare,
3. Uppföljning av
barnläkare
service-behov
SvL-team, handikapp
service
1. Ny plan enligt behov, Samma aktörer som
samma eller ändrad
uppgjort planen
vård och service
2. Servicen avslutas
3. Servicen överförs till
vuxensidan

Processens basuppgifter
Processägare
Processbeskrivningen uppgjord av
Datum för godkännande och godkännare
Processens målgrupp
Processens samarbetspartner
Förutsättningar för fungerande process
Mätare och nyckeltal
Utveckling och uppdatering av processen
Kontaktytor till andra processer/
Kosketuspinnat muihin prosesseihin
Version nummer

T.f. social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström
Servicekedjegruppen för barn och unga med särskilda behov
8.5.2018 T.f. social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström
de som jobbar med barn, unga och familjer
Småbarnspedagogik, skola (inkl. specialpedagogok, kuratorer, skolpsykolog), Kårkulla, ESKOO
Tillräckligt med kunnig personal
Processen utvärderas och uppdateras vartannat år
Servicekedja för NEPSY
Processen för beviljande av med rehab
Version 1 godkänt 8.5.2018
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