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Sammanhållen vård små barn – tidig upptäckt, tidiga
insatser
Uppdragsbeställare
Styrgrupp närvård, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Uppdragsmottagare
Uppdragsgrupp Barn och unga vuxna, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Uppdragsbeskrivning


Börja med att ta fram vad vetenskapen säger kring en ”Hjällbosamverkan”. Efter
beslut kring detta påbörjas nedstående punkter.



Utforska om det finns behov av en samverkan likt ”Hjällbosamverkan” i Södra
Älvsborg, för små barn där det finns en misstanke om autism.



Utforska om det är möjligt att i Södra Älvsborg utforma en vårdkedja för sammanhållen
vård av små barn, i Södra Älvsborg motsvarande ”Hjällbosamverkan”.



Beskriva vad som krävs för att denna vårdkedja ska kunna utformas.

Syfte
Klarlägga om det i Södra Älvsborg är möjligt att utforma en modell motsvarande
”Hjällbosamverkan” för barn i BVC-ålder (0-6 år).
Målgrupp
Södra Älvsborgs primärvård, kommuner och specialistvård, som ger vård till barn i BVC-ålder (0-6 år).
Bakgrund
”Hjällbosamverkan” är en samverkansmodell som framgångsrikt visat på fördelarna med
sammanhållen vårdkedja för små barn där det finns misstanke om autism eller annan betydande
utvecklingsavvikelse. Modellen samlar alla yrkeskompetenser i vårdkedjan under ett och
samma tak i familjernas närmiljö. Det möjliggör tidig upptäckt och tidiga insatser vilket har
hälsoekonomiska fördelar för barnet, familjen och samhället. En ordinarie processgång riskerar
att försena upptäckt av barnets utvecklingsavvikelse.
Avgränsning
Barn i BVC-ålder (0-6 år). Södra Älvsborgs primärvård, kommuner och specialistvård.
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Resurser
Uppdragsgrupp Barn och unga vuxna representerar kommun, sjukhus och primärvård. Uppdragstagarna ansvarar för att komplettera gruppen med lämplig kompetens för att uppdraget ska kunna
utföras. Uppdraget utförs inom befintliga ekonomiska ramar, så vida det inte finns möjlighet att
ansöka om projektmedel.
Rapportering
Rapportering sker kontinuerligt till Styrgrupp närvård. Uppstår problem under arbetet meddelas
detta Närvårdskontoret som lyfter frågan, i första hand, till AU.
Tidsplan för uppdraget
Den första punkten under uppdragsbeskrivningen presenteras och klargörs för Styrgrupp närvård
2017-05-19 för vidare beslut i frågan.
Referensinformation
Hjällbosamverkan
Krav och kvalitetsboken
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