Processens namn

Processens mål

Processägare

Processens användare Uppgjort/ uppdaterat Godkänt:
av:

Oro för anknytning

Optimalt välmående
för barnet och
familjen

Elina Sandkulla

Personal inom social
och hälsovårdsverket

18.3.2019
Elina Sandkulla
Lea Gäddnäs
Mikaela Björkskog
Anna-Maria Vibäck

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

Tätare
rådgivningskontroller
Oro för
anknytning,
bedömning av
servicebehov

Vård
Mångprofessionell
planering

Stödåtgärder

Utvärdering,
service
avslutas eller
omplaneras

Process steg
Oro för anknytning,
bedömning av
servicebehov

Vad görs här
Grundläggande
bedömning av
situationen

Tätare
Stöd i form av tätare
rådgivningskontroller besök, telefonsamtal,
hembesök
Vårdplanering
Mångprofessionell
planering
Vård
- Stödsamtal
-Terapisamtal
- Hembesök
- Filmning som
arbetsredskap
-Orosanmälan
Stödåtgärder
- Stöd och
handledning i
föräldraskapet
- Hemservice

Vem gör/Ansvarig
Yrkespersonal inom mödraoch barnrådgivning

Yrkespersonal inom mödraoch barnrådgivningen

Mätare och målnivå
Patientflöde,
väntetider,
EPDS, samtal och
observation under
rådgivningsbesök.
Klientens egen
känsla
Samtal och
observationer

Utvärdering
Anvisningar
Fortsatt uppföljning Graviditetsdagbok
av klienten/familjen
EPDS-blankett

I behov av
ytterligare stöd?

Yrkespersonal inom social och Mångprofessionell
hälsovården
planering utgående
från klientens behov
- Hälsovårdare/barnmorska
Fungerande
- Familjebarnmorska
anknytning mellan
- Familjeterapeut
förälder-barn
- Läkare
- Psykolog
- Anknytningsteam

Fortsatt stöd samt
uppföljning av
klienten/familjen
I behov av
ytterligare stöd?

-Familjehandledare/
familjearbetare
- Barnskydd
- Dagvård
- Ensikoti Iida och Aina
-Tredje sektorn

I behov av
ytterligare stöd?

Fungerande
anknytning mellan
förälder-barn

Utvärdering,
Utvärdering av
Yrkespersonal inom social och Mångprofessionell Utvärdering
Service avslutas eller anknytningsrelationen hälsovården
utvärdering utgående tillsammans med
omplaneras
från klientens behov familjen

Familjebarnmorska
BDI-blankett
Hvc:s Psykteam
Familjeterapeut

Oro för barn
Familjearbete
Ensikoti Iida ja Aina
Föräldrarskapet
främst
Folkhälsan
MLL

Processens basuppgifter
Processägare

Elina Sandkulla

Processbeskrivningen uppgjord av

Mikaela Björkskog, Elina Sandkulla, Lea Gäddnäs, Anna-Maria Vibäck

Datum för godkännande och godkännare

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

Processens målgrupp

Personal inom social-och hälsovårdsverket. Blivande föräldrar samt föräldrar.

Processens samarbetspartner
Förutsättningar för fungerande process

Kunnande, tillräckliga personalresurser, fortbildning

Mätare och nyckeltal
Utveckling och uppdatering av processen

Processen utvärderas och uppdateras enligt årsklockan i april

Kontaktytor till andra processer

Depression under graviditet/efter förlossning. EPDS-screening

Version nummer/
Versionumero

Version 1
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