Beskrivning utredningsverksamhet vid Swenska Rewansch
Utredningsverksamheten är avsedd för de klienter som placeras vid Swenska Rewansch.
Utredningarna syftar till att kunna erbjuda inskrivna klienter utredning med fokus på kognitiv
funktion och associerad svårigheter i vardagen med fokus på koncentration och
uppmärksamhetssvårigheter. Utredningen görs i samarbete med Richard Stenmark och
Cognition and Care Sverige. Ett samarbete som vi haft under ett flertal år.
Verksamhetens mål
Utredningsverksamhetens mål är att erbjuda individuellt anpassad och högt specialiserad bedömning av
funktion och insatsbehov. Detta sker genom användandet av neuropsykologisk teori och metodik samt
genom en bred bedömning av vårt team.
I samband med att beslut om utredning tas, upprättas en uppdragsspecifikation, vilket utgör grunden
utredningen.
Lokaler
Verksamheten kommer att vara lokaliserad till Swenska Rewanschs lokaler i Jönköping. Verksamhetens
centrala placering grundar sig på att klienterna, på ett enkelt och naturligt sätt, ska ges möjlighet att ta
del av utredning i samband med andra besök och aktiviteter. Vid speciella behov kan delar av
utredningen ske på den plats som uppdragsgivaren önskar.
Utredning
Tyngdpunkten för utredningen är kognitiv funktion och eventuell associerad problematik. Bedömningen
görs i huvudsak av Psykolog, Läkare, Sjuksköterska och vid behov Arbetsterapeut. Utredningens syfte är
att vara ett tillägg för förbättrad diagnostik och behandling.
I utredningen ingår:








Insamling av journalhandlingar från tidigare vårdgivare och genomförda utredningar (initieras av
sjuksköterska)
Semistrukturerad intervju av klient och om möjligt anhöriga. Intervjun går systematiskt igenom
klientens uppväxt från graviditet till dags datum. I samband med detta skattas klientens
upplevda problem och symtom inom områdena ångest, depression, missbruk, koncentrations‐
och uppmärksamhetssvårigheter som barn och vuxen samt genomgång av andra faktorer som
kan bidra till att personens funktion påverkats negativt. Exempelvis traumatiska skallskador,
misslyckade självmordsförsök och metabola syndrom.
Psykologutredning – i denna kartläggs kognitiv funktion med standardiserade test inom
områdena allmän begåvning, minnesfunktion (både språklig och ickespråklig funktion), språklig
funktion samt screening för läs‐ och skrivsvårigheter, perceptuell funktion, exekutiv funktion
samt datoriserade test avseende koncentration och uppmärksamhet.
Samtal med specialistläkare i psykiatri.
Vid behov kan denna utredning kompletteras med Arbetsterapeutisk funktionsutredning.
Dokumentation sker genom ett sammanfattande utlåtande som beskriver funktion och eventuell
diagnos samt behandlingsrekommendationer.

Uredningsförlopp

Avslutning
Efter utredning sker återlämning till klient och uppdragsgivare vid ett tillfälle tillsammans med den
skriftliga dokumentationen. Möjlighet finns för ytterligare samtal för klienten att diskutera
diagnosrelaterade frågor.

Ansökan från uppdragsgivare
Skriftligt godkännande från
klienten för att vi ska kunna
inhämta befintlig dokumentation
Kontakt med klient och anhöriga
för genomförande av intervjuer
och skattningar

Utredning påbörjas av psykolog,
läkare och ev arbetsterapeut

Sammanställning och
återrapportering till
uppdragsgivare och klient.

Vid behov ytterligare samtal och
information, uppdraget avslutas

