Processens namn

Processens mål

Servicekedja vid
depression

Stödja individens Halpin Tina
psykiska hälsa och
förmåga till egen
aktivitet och
delaktighet

Klient med
servicebehov
kontaktar

Mångprofessionell
vårdplanering

Processägare

Processens användare

Uppgjort/ uppdaterat av:

Godkänt:

Personal inom hälsooch sjukvårdvård
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Halpin Tina
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Tf. social- och
hälsovårdsdirektör
Pia-Maria Sjöström

Bedömning
av
servicebehov

Vård

Primärvård

Rehabilitering
Stödåtgärder

Specialsjukvård
- Öppen vård
- Avdelningsvård

Uppföljning
Utvärdering
Service
avslutas eller
omplaneras

Uppföljning
Utvärdering
Service
avslutas eller
omplaneras

Processens huvudsteg beskrivs i rutorna från klientens perspektiv.
Process steg

Vad görs här

Vem gör/Ansvarig

Mätare och
målnivå
Nyanmälnigar tas
emot

Klienten känner sig Personalen tar emot
deprimerad –
anmälan
kontaktar hälsooch sjukvården
Inledande
kartläggning av
vårdbehovet

Skolhälsovården
Arbetshälsovården
HVC
MVC

Mångprofessionell
vårdplanering

Vårdplanering

Elevvårdsteamet
Arbetshälsovården
Teamen vid HVC och
MVC

Mångprofessionellt teamarbete
som utgår från
patientens behov

Bedömning av
servicebehovet vid
skolhälsovården
arbetshälsovården,
HVC eller MVC

Bedömning av
svårighetsgrad

Standardiserad
bedömning med
hjälp av
frågeformulär och
intervjuer

Vård
Primärvård
Specialsjukvård

Utredningar,
diagnostisering,
medicinering

- hälsovårdare, kurator,
psykolog
- depressionsskötare, HVC-psykolog,
HVC-läkare
- psyk. sjukskötare,
psykolog, psykiater
Elevvårdsteam
Arbetshälsovård
Depressionsskötare,

Individuell vårdplan
för patienten

Utvärdering

Anvisningar
Social- och hälsovårdsverket
Psykporten
www.mielenterveystalo.fi
Föreningen för mental hälsa i Finland
www.mielenterveysseura.fi/sv

Vård och service
enligt plan

Anvisningar om god medicinsk praxis
och evidensbaserad vård
Käypähoito

Primärvård
Enhetliga grunder för icke-brådskande
vård

Stödsamtal,
psykoedukation,
symptomhanteringsgrupp,
nätverksarbete,
terapier, uppföljning
Rehabilitering och
stödåtgärder

Stöd och aktiviteter
utanför hemmet,
trygghet och
samhörighet i
vardagen, hembesök

HVC-psykolog, HVCläkare
Psykiatrisk sjukskötare,
psykolog,
socialarbetare,
psykiater
Personal vid dagcenter

Rehabiliteringskurser och
anpassningsträning
Yrkesinriktad
rehabilitering
Rehabiliterande
psykoterapi

Psykoterapeut

Yhtenäiset kiireettömän hoidon
perusteet
Förbättra och
upprätthålla
funktionsnivån

Rehabilitering
enligt plan

Social- och hälsovårdsverket

Rehabiliteringen
stöder och
förbättrar
förmåga till
studier och
arbete förbättrar
psykisk, fysisk och
social
funktionsförmåga

FPA
http://www.kela.fi/

Tredje sektorn
Uppföljning
Utvärdering
Service avslutas
eller omplaneras

Personal inom hälsooch sjukvård och
rehabilitering
Privata aktörer
Tredje sektorn

Specialsjukvård
Psykisk hälsa

Psykosociala förbundet
http://www.fspc.fi/
Pedersörenejdens församlingar

Individuell
vårdplan
Patientens
delaktighet

Processens basuppgifter
Processägare
Processbeskrivningen uppgjord av
Datum för godkännande och godkännare
Processens målgrupp
Processens samarbetspartner
Förutsättningar för fungerande process
Mätare och nyckeltal

Tina Halpin
Arja Nyman, Susanna Ittonen, Anne Lillsund, Tina Halpin
10.11.2017 Tf. social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström
Vuxna patienter med depression

Utveckling och uppdatering av processen

Resurser, kompetens, samarbete
Efficastatistik
Antal besök inom primär- och specialsjukvård, rehabilitering
Processen utvärderas och uppdateras enligt årsklockan i januari

Kontaktytor till andra processer
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