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INTERPELLATIONSSVAR: ”ANGÅENDE PROJEKT FÖR BARN MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND”

Interpellanten Helena Hagberg (L) ställer frågor angående projektet ”Bättre
flöde för barn 7-12 år med autismspektrumtillstånd och normalbegåvning”.
Pågår projektet fortfarande?
Om ja, vilka slutsatser har man kunnat dra av det? Vilka fördelar och vinster
har kunnat identifieras med samordning mellan de två verksamheterna? Hur
ser fortsättningen på projektet ut? Kommer det att permanentas och bli
stadigvarande verksamhet?
Om nej, av vilka orsaker har det avslutats och vilka lärdomar har man i så
fall dragit av tiden då projektet pågick?
Projektet ”Bättre flöde för barn 7-12 år med autismspektrumtillstånd och
normalbegåvning har avslutats. Projektgruppens uppgift var att ta fram och, i
liten skala, pröva ett alternativt sätt att samarbeta kring målgruppen i syfte
att förbättra vårdkvalitet, patientsäkerhet och effektivitet.
Arbetet utmynnade i ett förslag på ett utvecklat arbetssätt, där medarbetare
från BUP och HAB arbetar tillsammans i så kallade funktionella team. Det
innebär att läkare, psykolog, specialpedagog och kurator samverkar kring en
patient, från det att en utredning startar tills en vårdplan har upprättats,
insatser genomförts och en utvärdering har skett.
En lärdom från projektet visar på vikten av att ha en systematisk samverkan
där resurser från både psykiatri och habilitering får möjlighet att träffas
regelbundet för att planera. Systematisk samverkan gör arbetet mindre
sårbart, då teamet minskar beroendet till person. I teamet bevaras
patientspecifika kunskaper och det säkerställs att rätt insatser sker i rätt tid.
I Fagersta genomförs strukturerade teammöten enligt modell från steg 1.
Under hösten 2017 planeras fortsatt implementering. Ett nytt projekt ”Bättre
flöde för barn 5-18 år med autismspektrumtillstånd och normalbegåvning,
steg 2” är initierat. Syftet är att i en större pilot testa om arbetssättet från steg
1 är hjälpsamt för en vidare patientgrupp. Habiliteringscentrum skapar 2018
fyra nya tjänster i länet i syfte att kunna komplettera med vissa individuella
insatser, förutom de mer generella som finns idag. Fast vårdkontakt håller på
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att införas på barn- och ungdomspsykiatrin och finns på habiliteringscentrum
sedan något år tillbaka.

Hans Jansson (V)
Regionråd

