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Syfte och omfattning
Syftet med rutinen är att beskriva hur överrapportering ska gå till av ungdomar
som haft insatser inom Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) och som vid 18
års ålder överförs till vårdgivare inom Hälsoval Gävleborgs uppdrag.

Allmänt
BUH tar emot barn/ungdomar med utvecklingsstörning, autismspektrumstörning
och/eller rörelsehinder 0-17 år.
Vid 18 år har primärvården ansvar inom uppdrag Hälsoval Gävleborg för såväl
det medicinska omhändertagandet som hjälpmedel.

Ansvar och roller
Verksamhetschef inom verksamhetsområde Habilitering- och Barnpsykiatri och
verksamhetschefer för privata och landstingsdrivna hälsocentraler ansvarar för att
rutinen tillämpas.

Beskrivning




Vårdgivarna inom Hälsovalet ska i god tid ha kännedom om vilka
ungdomar som kommer att föras över.
Ungdomen och dess nätverk ska i god tid ha kännedom om vilka insatser
man kan få inom Primärvården, hur man söker och får ta del av dessa,
Ungdomen och dess nätverk ska i god tid ha inför avslut från BUH har god
kännedom om att förskrivning av hjälpmedel till viss del skiljer sig åt
mellan BUH och Primärvård.
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Tillvägagångssätt:


Samordnare ansvarar för att ta reda på vilken hälsocentral som ungdomen
kommer att vara listad vid på 18 årsdagen. Om familjen inte kan ange vilket
val den kommer att göra ett år innan 18 årsdagen, kontaktar samordnaren den
hälsocentral som är kopplad till bostadsadressen.



Ett år innan ungdomen fyller 18 år lämnar BUH information till
vårdenhetschef på respektive hälsocentral om ungdom som blir aktuell för
överföring nästkommande år. Överföringen ska innehålla information om
aktuella insatser och ev. hjälpmedel. Ansvarig förskrivande
arbetsterapeut/fysioterapeut på BUH ansvarar för att detta sker när hjälpmedel
kommer att överföras.



Förskrivning av nya hjälpmedel samt dubbelutrustning under ungdomens sista
år inom BUH, görs alltid i samråd med förskrivare i Primärvården.



Dubbelförskrivning av hjälpmedel ska avslutas i BUH.



Ungdomar med behov av samordnade insatser, skall bli erbjudna ett fysiskt
överrapporteringsmöte med ansvariga från BUH och hälsocentral tillsammans
med familjen. Detta ska ske i god tid innan överföringen. BUH: s läkare har
ett avslutande besök med ungdomen. Remittering till hälsocentralen samt
specialistläkare ansvarar BUH: s läkare för.



Vid behov hjälper BUH:s personal familjen att fylla i en egen vårdbegäran till
Vuxenhabiliteringen (VUH). VUH deltar inte på överrapporteringsmötet mer
än endast undantagsvis och då efter dialog med BUH.

Plan för kommunikation och implementering
Implementering:
 Vårdenhetschef BUH ansvarar för att informera medarbetarna om rutinen.
 Chef för Hälsovalskontoret ansvarar för att rutinen läggs ut på HVK:s
hemsida. Kommunikation sker genom nyhetsbrev och muntligt genom
dialogmöten.
Uppföljning:
 Uppföljning genomförs kontinuerligt för att säkerställa att rutinen
tillämpas systematiskt. Ansvar för att genomföra uppföljningen är VC för
Habilitering och Barnpsykiatri och chef för Hälsovalskontoret.
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