Mobilt Neuropsykiatriskt Utredningsteam
Mobila NP-utredningar genomförs av specialistläkare i
psykiatri och legitimerad psykolog. Båda
specialiserade inom missbruk/beroende, psykiatrisk
diagnostik och neuropsykologi.

Utredningsteamet har specialistkompetens för att utreda
individer med komplex samsjuklighet; exempelvis i
ärenden där parallell psykisk ohälsa, funktionsnedsättning,
personlighetsstörning, kriminalitet samt
beroendeproblematik kan förekomma.
Innan en utredning kan påbörjas med samtal och testning
förutsätts att individer med misstänkt eller konstaterat
drogbruk ska ha uppvisat åtminstone 4 veckors
efterföljande negativa drogtester.
Därefter kan utredningen genomföras på individens
boende/behandlingshem under ca. 2-3 veckor.

och psykiatrisk
utredning

-Bakgrundsintervjuer
-Begåvningsutredning
-Neuropsykologiska
tester för ADHD
-Utredning av alkoholoch drogbruk

-Diagnostik och
rekommendationer

-Neurologisk, somatisk
och mer komplex
psykiatrisk utredning
-Bakgrundsintervjuer
-Begåvningsutredning

Nivå 3

-Neurologisk, somatisk

Nivå 2

Nivå 1

Utredningen återlämnas muntligt till patient och beställare,
samt i form av ett utlåtande vilket sammanfattar
utredningen och de olika bedömningar och iakttagelser
som gjorts. Omfattningen av de neuropsykiatriska
utredningarna kan variera beroende på
behov/frågeställning, se nedan:
-Neurologisk, somatisk
och mer komplex
psykiatrisk utredning
-Bakgrundsintervjuer
-Begåvningsutredning

-Neuropsykologiska
tester för
ADHD/autismspektrum

-Neuropsykologiska
tester för
ADHD/autismspektrum

-Utredning av alkoholoch drogbruk

-Bedömning av alkoholoch drogbruk

-Utredning av
beteendeproblem/
personlighet

-Utredning av
beteendeproblem/
personlighet

-Diagnostik och
rekommendationer

-Diagnostik och
rekommendationer
-Strukturerad
riskbedömning
-Arbetsterapeutisk
utredning
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Mobilt Neuropsykiatriskt Utredningsteam
Innan en utredning
kan påbörjas ska
följande dokument
ha rekvirerats och
översänts till
utredningteam:

Vid önskemål om
riskbedömning
önskas om möjligt
även följande
dokumentation:

Kopior på
förlossningsjournal.
Journalkopior från
barnhälsovården.

Socialtjänstens
utredningar/underlag
samt kopior på
domstolsbeslut.

Kopior på
polisanmälningar,
kriminalregister samt
ev rättsmedicinska
utlåtanden.

Journalkopior från
skolhälsovård/annan
skoldokumentation.

Journalkopior och
kopior på utlåtanden
från BUP eller journaler
från andra kontakter
ex landsting/kommun/
privat.

Vad är en riskbedömning?
Om stora behov/problem föreligger kan en Risk- och behovsbedömning rekommenderas.
Till exempel då antisocialt beteende, alkohol/drogbruk och/eller upprepade
behandlingssammanbrott orsakar svårigheter vad gäller följsamheten till insatser. En
sådan bedömning ger tydligare indikationer på vilken typ av nivå på behandlingsinsatser
som krävs, samt vilket/vilka delar som behöver prioriteras i den aktuella vårdplaneringen.
Följande delar bedöms då utifrån förekomst/frånvaron av olika risk- och skyddsfaktorer:
Kriminalitet & tidigare åtgärder
Familjeförhållanden
Sysselsättning & utbildning
Vänskapsrelationer & umgänge
Alkohol- & drogbruk
Fritidsaktiviteter
Personlighet & beteende
Attityder, värderingar & motivation
Kontakt och information:
Vuxna: Föreståndare Sofi Gustavsson, Jordnära Växa tel: 010-510 91 02
Barn och ungd./flickor: Föreståndare Erika Veskovic, Alvvillan tel: 010-510 91 08
Barn och ungd./pojkar: Platschef Niclas Andersson, Björkvik 26, Mejeriet 12 tel: 010-510 91 05
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