Beroende, 10-17 år, giltig för 2022
F10-F19, F1X.1, F1X.2, F1X.9, F63.0

Remiss/
självanmälan

UTÖKAD
UTREDNING

BASUTREDNING
Barn- och
föräldraskattningar: SDQ

ASSIST-Y

NODS-PERC,
PGSI

TRÄNAD

TRÄNAD

CRAFFT, från 13 år
CGAS

TRÄNAD

Strukturerad anamnes
TRÄNAD

MINI-KID
TRÄNAD

Basutredning
sammanfattas
TRÄNAD

Beslut avseende avslut,
utökad utredning eller
vårdplanering. LÄK

Fördjupad kartläggning av spel,
hälsa, livsstil och tobak.
TRÄNAD
Fördjupad substansbruksanamnes:
skyddsfaktorer, riskfaktorer,
familjerelationer, våldsrisk,
kriminalitet, hotbild
SSK/PSY/LÄK

Psykiatrisk bedömning, somatisk
status Diagnostisk diskussion
inklusive differentialdiagnostiska
överväganden med utredande
medarbetare. Sätt alla de specifika
diagnoser som uppfylls. Vid
samsjuklighet prioritera tillstånd att
behandla vid utformande av
vårdplan.
LÄK
Urinscreening substansbruk

DOKUMENTERA
I TC

Andel med basutredning (KVÅ)
Andel med start av
vårdåtagande

BEAKTA
Nästa sida

Skattningar i WEB-formulär,
anv. alltid ”spara i journal”
Journalmall: ”Basutredning sammanfattning”
KVÅ: AU006 (MINI-kid),
UW005 (basutredning)

MÄTETAL

Aktiviteterna tillhör processteget
överst i kolumnen
Rektangel = obligatoriskt
Oval = vid behov
Om numrerat= obligatorisk ordning
Ramfärg=Lägsta kompetenskrav där
Röd=LÄK, Gul=PSY/ARB/KUR, Blå=SSK,
Gråstreckad=tränad i uppgift
Streckad bakgrund=självskattning
BUP Lkm.instruktion=Instruktion för
läkemedelsbehandling, BUP,
Stockholm 2019

BEAKTA VID
BASUTREDNING

Vårdplan i samarbete med
patient och vårdnadshavare,
med tydliga mål och delmål.
Planering av behandling/insatser
MÅL: Total avhållsamhet från
substansbruk samt Hasardspel.
Generella mål:
-Ökad kunskap om tillståndet
-Ökade färdigheter att hantera
tillståndet
-Minskade symtom
-Förbättrad funktionsnivå
-Ökad livskvalitet
TRÄNAD

Vid psykiatrisk samsjuklighet
samordna vårdplanering med
BUP.
TRÄNAD
Samordnad individuell plan
(SIP).
TRÄNAD

TRÄNAD

TRÄNAD

LÄK

Motiverande samtal bör
genomsyra hela behandlingen.
Vid skadligt bruk /
substansbrukssyndrom utan
allvarlig samsjuklighet överväg
inledande behandling med MET,
ÅP/KBT A-CRA eller FFT.
Vid skadligt bruk /
substansbrukssyndrom där det
finns psykiatrisk samsjuklighet i:
• depression eller
ångesttillstånd överväg
behandling med KBT+ÅP.
• trotssyndrom,
uppförandestörning,
kriminalitet eller andra typer
av beteendestörningar
överväg behandling med
FFT alternativt ACRA.
• PTSD/trauma,
traumafokuserad KBT för
barn+ÅP.

UPPFÖLJNING

Farmakologisk
behandling.
LÄK

SDQ-Uppföljning
ASSIST-Y
CGAS
TRÄNAD

P-SEC
Vid nikotinberoende:
Erbjud ”Socialstyrelsens
enkla råd om tobak” eller
kontakt med diplomerad
tobaksavvänjare.
TRÄNAD

Utvärdera
behandling i
relation till vårdplan.
Ställningstagande
till fortsatt eller byte
av behandling,
ytterligare utredning
eller avslut.
TRÄNAD

Vid hasardspel:
Erbjud återfallsprevention/
KBT med anpassning för
hasardspel.

OBS! Involvera vårdnadshavare
även vid individuell behandling.

Samtal med vårdnadshavare

Labbprover,
HIV, hepatit

BEHANDLING
/INSATSER

VÅRDPLANERING

TRÄNAD

TRÄNAD

Remiss Maria
Ungdom HDV.

Utvärdera
läkemedelseffekt
enligt BUP
Lkm.instruktion
LÄK

P-SEC

TRÄNAD

Urinscreening substansbruk

Kulturformuleringsintervju, KFI*.

TRÄNAD

TRÄNAD

Skattningar i WEB-formulär, anv.
alltid ”spara i journal”, övriga under
specifikt sökord i mallen ”Besök”
ICD-diagnos
KVÅ: AU119 (bedömning av alkohol
och droger)
Andel med specifika skattningar
Andel med beroendediagnos
Andel med annan psykiatrisk
diagnos

BEAKTA VID
UTÖKAD UTREDNING

Journalmallar: ”Individuell plan”,
”Krisplan”
Blankett: ”SIP”
KVÅ: AU120 (vårdplan), AU124
(SIP), AU123 (krisplan)

Andel med vårdplan
Andel med krisplan
Andel med SIP

BEAKTA VID
VÅRDPLANERING

KVÅ: DU118 (MI),
DU119 (Återfallsprevention),
DU120 (MET)

Andel som får återfallsprevention,
Andel som får motiverande samtal,
Andel som får annan specifik behandling
Antal dagar från start av vårdåtagande till behandling

BEAKTA VID
BEHANDLING

Skattningar i WEB-formulär,
använd alltid ”spara i journal”,
övriga under specifikt sökord i
mallen ”Besök”

Andel med uppföljande
skattningar (från basutredning/
utökad utredning
Andel med orosanmälan

BEAKTA VID
UPPFÖLJNING

Beroende
BEAKTA VID
BASUTREDNING

Vid basutredning på BUP
används CRAFFT. Och på Maria
Ungdom används ASSIST-Y.
MI bör genomsyra hela
kontakten med Maria Ungdom.
Förslag substanser
urinscreening :
THC
Bensodiazepiner
Tramadol
MDMA
Amfetamin
Kokain
Lyrica
Morfin
Buprenorfin
Vid screening av
narkotikaklassade läkemedel
kan gruppen U-läkemedel
användas.
Orosanmälan till socialtjänsten.
Krisplan för risksituationer.

BEAKTA VID
UTÖKAD UTREDNING

Vid avsaknad av vårdnadshavare ha
samtal med omsorgsperson,
familjehemsförälder eller annan
vuxen med likvärdig funktion.
Beakta särskilt samsjuklighet
gällande: trauma, neuropsykiatri,
EIPS, ångest, depression,
uppförandestörning. Se respektive
vårdprocesskarta
Fördjupad beroendeanamnes:
Substans, frekvens, situation,
triggers, livshändelser. Utförs av läk/
ssk/psy.
Problematiskt spelande samt spel
om pengar.
För hasardspel:Först NODS-PERC (4
frågor) vid något ja, PGSI (9 frågor)
Vid behov:
Beakta möjlighet till oannonserad
urinscreening. Beakta salivprov
individuell bedömning.
Remiss till Maria Ungdom akut och
HDV:
Avgiftning
Observation substansbruk och
psykiskt mående
Motivation
Diagnosspecifik omvårdnad
Psykoedukation
Planering av fortsatt öppenvård och
kontakt med socialtjänst

Orosanmälan till socialtjänsten.
Krisplan för risksituationer.
*KFI används som ett komplement
till övrig diagnostik när du utforskar
betydelsen av kultur och kontext.

BEAKTA VID
VÅRDPLANERING

BEAKTA VID
BEHANDLING

BEAKTA VID
UPPFÖLJNING

Att förbättra relationen mellan
barn/ungdom och vårdnadshavare
• minska bråk och konflikter
•
förbättra barnets/ungdomens
känslomässiga mående
• Minska förekomst av destruktiva
beteenden som utagerande och
normbrytande beteenden

Krävs ej en fastställd substansbruksdiagnos för att
erbjudas behandling / insatser.

Vid uppföljning med
ASSIST-Y beakta fråga 6.

Remiss för övertag BUP och avslut inom enhet
endast efter överenskommelse.

Se respektive karta för de
diagnosspecifika mål som bör vara
med i vårdplanering.

Farmakologiskbehandling av substansberoende
handlar i korthet om att behandla abstinensbesvär,
tillhandahålla substitut för att lindra drogsug och
blockera effekter av substanser.

Vid psykiatrisk
samsjuklighet
samordna
vårdplanering med
BUP. Vid utredning på
BUP görs en individuell
bedömning huruvida
process inom aktuell
MU-enhet bör fortgå
eller pausas.
Remiss för övertag BUP
och avslut inom enhet
endast efter
överenskommelse med
BUP.

•

Beakta patientens behov av
psykosociala insatser och samverka
med patientens nätverk.
Remiss till Maria Ungdom akut och
HDV:
Avgiftning
Observation substansbruk och
psykiskt mående
Motivation
Diagnosspecifik omvårdnad
Psykoedukation
Planering av fortsatt öppenvård och
kontakt med socialtjänst

Vid psykiatrisk samsjuklighet
samordna vårdplanering med BUP
eller SCÄ. Vid utredning på BUP görs
en individuell bedömning huruvida
process inom aktuell MU-enhet bör
fortgå eller pausas.
Remiss för övertag BUP och avslut
inom enhet endast efter
överenskommelse med BUP.
Orosanmälan till socialtjänsten.
Krisplan för risksituationer.

Dokumentera substansbruk senaste 7 dagar med
avsedd journalterm.

Hasardspel
För att behandlingen ska bli verksam bör den som
erbjuder behandlingen ha kunskap om spel och
spelberoende, eftersom det delvis skiljer sig från
andra beroenden.
Remiss till Maria Ungdom akut och HDV:
- Avgiftning
- Observation substansbruk och
psykiskt mående
- Motivation
- Diagnosspecifik omvårdnad
- Psykoedukation
- Planering av fortsatt öppenvård och kontakt med
socialtjänst
Då patienten har PTSD / trauma kan seeking safety
användas som förhållningssätt.

Orosanmälan till socialtjänsten.
Krisplan för risksituationer.
MET: Motivationshöjande behandling( motivational
enhancement therapy)
ÅP: Återfallsprevention
FFT: Funktionell familjeterapi
ACRA: Adolescent community reinforcement approach
Socialtjänsten erbjuder kompletterande behandling med
varierande utbud i respektive kommun.

Orosanmälan till
socialtjänsten.

