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INNAN SAMTAL
BESVARAS
Tidsförslag,
bokning, AI

BRUKARE

SSK läser bedömning,
öppnar en journal, ringer
upp

Bokar tid för
samtal med ssk
på telefon

BRUKARE

SSK

Söker upp BUP
hemsida

Ser antal i 2 köer, ringa upp/väntar

Lokal BUPmotagning
föreslås samt förslag på
tider (AI)

Små
infofilmer/texter
om diagnosen,
livechat (AI)

Svarar på samtal
SSK
Aktiviteter

Telefonsamtal, ssk ställer
generella frågor, ssk svarar
på frågor brukaren har

Genomför BCFPI

Journalföring,
dokumentering (diktering
eller skriftligt,
bedömningsstöd (AI)

Ställer allmänna frågor
om barnet, ålder,
familjesituation mm

SSK ber ev att få ringa
tillbaka för att förbereda den
strukturerade intervjun

Ssk gör slutlig bedömning
och remiss till BUP

Dokumentation i program/journal

Identifiering, personuppgifter
Diagram över
resultat,
preleminär
bedömning, AI

Det känns inte så farligt att göra detta online, jag får snabb återkoppling vilket är skönt
Vad är frågorna bra för som jag ska svara på?
Borde inte bägge föräldrarna få svara på delarna som berör oss?
Var leder detta?
Skönt att se resultatet direkt!
Jag vill veta mer om ADD, jag kikar på filmen!
Bra att jag kan boka tid för telefonsamtal med ssk direkt här.

Oro
Rädsla
Sorg
Maktlöshet
Frustration

Förströstan
Hoppfullhet
Trygghet

STRUKTURERAD INTERVJU

REMISS

BEHANDLING/MÖTE

SSK loggar in i vilket system?
Hur loggar man in?

Staplar och bedömning för
aktuell brukare, journal
(AI)

Info EVI och BCFPI (syfte,
upplägg osv) samt länk
till BCFPI, livechat (AI)

SAMTAL MED SSK

Tiden är bokad och
bekräftelse skickas till
brukaren (AI)
Vad händer om man anser att vård ej behövs,
med journalfört och scanning osv?
Ringer tillbaka

Diskuterar lämplig vårdnivå
med förälder, förväntningar
och förslag av vård
Vilka olika vårdnivåer erbjuds?

Ställer strukturerade
frågor  BCFPI

Tidsbokning, vårdplats
diskuteras med förälder
Kalendrar för mottagningar?
Hur ser man tillgängliga tider?

Bedömning utifrån
stapeldiagram

Letar tider

Genomgång av utslag/
diagram med förälder

Söker vårdplats nära där
brukaren bor
för behandling

Scanning av BCFPI

Bokar tid för behandling
BUP

Identifiering, personuppgifter

Informera om ny patient
till aktuell instans

Gud så skönt att få prata med någon med kunskap om detta!
Vad proffsig hon låter och hon förstår mig.
Vilket fint bemötande och vad vänlig hon är.
Skönt att vi nu får hjälp.
Jag är inte så galen som jag trodde, nu får jag bekräftat att vi faktiskt behöver lite hjälp med vår situation.
Skönt med remiss.
Bra att tidsbokningen var så snabb och automatisk.

Informera om ny patient
till aktuell instans

Hur identifierar man vem som är
patienten?

När och hur skapas journalen?

Vad innebär "scanning" av stapeldiagram?
Var tar det vägen (in i journalen)?

Vad händer om man inte får tid till BUP,
får brukaren söka vidare själv då eller
får man hjälp med kontakt?

Oro/rädsla
Trygghet
Tröstad
Uppmuntrad

Hjälpsamhet/Stöd

Hjälpsamhet/Stöd

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Användarupplevelse

Användarupplevelse

Bekräftelse

Bekräftelse

Proffsighet

Proffsighet

Sitter i kö

BRUKARE,
aktiviteter

Samtalar med ssk
Beskriver situationen

Besvarar frågorna digtalt
eller via telefon

Ber att få bli uppringd

Får förslag på lämplig vårdnivå

Önskar tider för behandling
Genomgång av resultat
med ssk

Lämnar ev telefonnummer för uppringning

Får tid och plats för besök

Lämnar kontaktuppgifter

Journal
DOKUMENT

BCFPIfrågor
med svarsalternativ
Telefonformulär

Worddokument med BUPmottagningar

Manuell kalender? Syfte?

Anteckningsbok
BCFPIfrågor
med svarsalternativ
webformulär

Diagram

TEKNIK

Kösystem

Journalsystem

Journalsystem

Outlook kalender

BCFPI inscannat

Journalsystem
Melior

Remissystem

Hjälpsamhet/Stöd
UPPLEVELSE

Tillgänglighet
Användarupplevelse
Bekräftelse
Proffsighet ssk
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