
 

 

Återföringsdag 171012 

Uppdrag: Verka för att regionens utveckling inom området neuropsykiatri går mot en 

personcentrerad vård som skapar värde för patienterna, där vårdövergångar underlättas 

för patienter och närstående och verksamheternas ansvarsområden är tydliga.   

• Habilitering (hab) och LSS råd och stöd arbetar alltid personcentrerat. Samverkan mellan 

psykiatrin och hab och LSS fungerar bra på verksamhetsnivå. Likaså övergången mellan barn-

vuxen (hab) 

• Samverkan på chefsnivå startar dec -17, fokus för samverkan är: rehab/habfrågor inom Region 

Norrbotten 

• Flödesförändring mellan MBHV och HAB för små barn med bla Autism. Insatser i fokus - 

ESSENCE-tänk! Tidigare mellanled med utredning (Läns NEP) borttagen. 
http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/forskarhornan/2013/essence-begreppet-maj-2013 

• Lokala NEP i Luleå/Boden – ett projekt i förändring … 

• Närsjukvård och länssjukvård gör omfattanden förändringar i arbetssätt – kulturskifte – från 

resursfokus till att ”kameran nu sitter på patientens axel” 
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Forts… 

Uppdrag: Utreda möjligheterna att utarbeta ett vårdprogram för området 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Norrbottens län.  

• Ett nationellt arbete är redan påbörjat 2017 för framtagande .av 

standardiserade vårdprocesser för ADHD. Ämnet är lite beforskat. 

• Verksamheterna i länet avvaktar nationella arbetet så att vi kan införa 

samma standardiserade vårdprocess.  

• I dag använder vi oss det material som finns utgivet av 

Socialstyrelsen i samverkan med våra fem stora myndigheter.  

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/adhd2014/Sidor/default.a

spx  
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Forts…. 

Uppdrag: Säkerställa att det påbörjade arbetet med en 

samverkansöverenskommelse mellan primärvård, barn- och 

ungdomspsykiatrin och skola slutförs, så att samverkan och ansvarsområden 

gällande barn och unga i länet klargörs.  

• HÖK – En överenskommelse mellan den specialiserade Barnsjukvården och 

Primärvården – aktuell för revidering – inkluderar Barn med 

koncentrationssvårigheter. 

• Läns-överenskommelsen mellan Barnsjukvården och skolan gällande  NEP-

utredningar. Klar i maj 2017, skall utvärderas efter 6 månader. 

• Mycket finns fortfarande att vinna på en bättre och tydligare samverkan mellan 

kommun och Landsting. Gemensamma politiska beslut mellan Huvudmännen? 

 



 

 

Forts… 

Uppdrag: Säkerställa att åtgärder vidtas för att patienter med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får en samordnad individuell plan 

(SIP) och att en fast vårdkontakt utses.  

• En planering görs alltid. Det kan vara IP enl LSS 10§, 

genomförandeplan eller SIP  

• Barnsjukvården har en lång och god tradition i samverkan med 

Kommunen. SiP är vi bra på  

• Fast vårdkontakt är inte fullt etablerad … 



 

 

Forts…. 

Uppdrag: Följa upp att gällande rutiner för övergången till vuxenpsykiatri 

för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utifrån 

erfarenheter i landet, överväga nya lösningar till exempel gällande 

åldersgräns.  

• BUP har ingen särskild rutin för övergång när det gäller NEP-patienter 

Däremot en ÖK med vuxenpsyk i Sunderbyn gällande samtliga 

svårighetsområden. Behöver naturligtvis revideras regelbundet. 

Möjlighet finns att implementera denna i hela länet 

• Verksamhetscheferna i vuxenpsykiatrin är positiv att använda 

överenskommelsen som redan finns och anpassa den lokalt. 

 

 

 



 

 

Forts  

• Någon översyn avseende eventuella förändrade 

åldersgränser är inte påbörjade. 

• Vi följer andra landstings/regioners resultat där BUP höjt 

åldersgränsen 


