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Förslag att upphandla kunskapsstöd och handledning
för intensivträning av förskolebarn med autismspektrumtillstånd
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att upphandla kunskapsstöd och handledning för
intensivträning av förskolebarn med autismspektrumtillstånd.
Verksamheten ska ha ett länsövergripande uppdrag och ses som ett
alternativ till motsvarande verksamhet som Habilitering & Hälsa (SLSO)
bedriver vid Autismcenter för små barn.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-03-15
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedning för äldre och multisjuka och
information har lämnats till Programberedningen för barn, unga och
kvinnosjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla
kunskapsstöd och handledning för intensivträning av förskolebarn
med autismspektrumtillstånd

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till Hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Autismspektrumtillstånd (AST) är oftast en allvarlig funktionsnedsättning
som påverkar livsbetingelserna för individen och dennes familj under hela
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livet. Prognosen har vanligtvis inte varit god. Därför har det varit viktigt att
utveckla effektiv behandling. På 1980- och 90-talet utvecklades ett flertal
program för tidig intensiv intervention för barn med AST. Flera av dessa
mångsidiga program baseras på inlärningspsykologiska principer,
tillämpad beteendeanalys (TBA).
Sedan 2002 har Stockholms läns landsting haft avtal med vårdgivare som
bedrivit handledning, konsultation och kunskapsstöd för intensivträning av
förskolebarn med AST. Efter den senaste upphandling som genomfördes
2007 vann Psykologpartners W & W AB upphandlingen. 2008 startade de
BanyanCenter och de har sedan dess anslutit familjer som vill att deras
barn ska intensivträna enligt ett mångsidigt program.
I slutet på 2004 startade Habilitering & Hälsa ett autismcenter för små
barn (0-6 år) som också erbjuder handledning, konsultation och
kunskapsstöd för intensivträning av förskolebarn med AST enligt
mångsidiga program.
Den handledning, konsultation och det kunskapsstöd som BanyanCenter
och Autismcenter för små barn erbjuder enligt sina program riktas till dem
som utför träningen i barnens vardag såsom assistenter/resurspersoner i
förskolan, övrig förskolepersonal och barnens föräldrar.
Kunskapsunderlaget för effekten av dessa program växer och översikterna
visar att det finns stöd för att träning enligt de undersökta programmen
hjälper barn med AST att utveckla viktiga förmågor. Under de allra senaste
åren har även studier publicerats där behandlingen riktas till barn under tre
år.
I dag utreds allt fler barn som avviker i sin utveckling tidigt, eftersom det är
viktigt att rätt behandling sätts in tidigt och att föräldrarna får kunskaper
som gör att de kan hantera och stödja sitt barn i vardagen.
Nuvarande verksamhet för målgruppen
Autismcenter för små barn gav insatser under 2012 till totalt 956
förskolebarn med AST varav 428 var nya barn. Av dessa barn fick 60
insatser enligt mångsidigt program varav 22 barn fick den mest intensiva
träningen vilket innebär att träningen pågår minst tjugo timmar per vecka.
Förutom att ge kunskapsstöd och handledning till barn i träningsprogram
erbjuder Autismcenter för små barn kunskapsstöd i form av
anhörigutbildning (”Första steget” samt fortsättningskurser) till alla barns
föräldrar, berörd förskolepersonal, far- och morföräldrar och syskon.
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Autismcenter ger även individuella insatser till barnen, både till dem som
följer ett mångsidigt program och till dem som inte följer ett sådant
program. Dessa insatser rör vanligen barnens vardagsfärdigheter,
beteende- och kommunikationsproblem.
BanyanCenter har i uppdrag att erbjuda handledning, konsultation och
kunskapsstöd för träning enligt intensivt och mångsidigt program. De har
årligen haft 45-50 barn anslutna till sin verksamhet. Avtalet är förlängt under perioden 2013-14 för att möjliggöra att barn som påbörjade träningen
2012 ska få minst två års träning. De barn som får träningsstöd från BanyanCenter har även rätt att vända sig till Autismcenter för små barn för att
få kompletterande stöd enligt vad som redovisas ovan.
Ekonomiska konsekvenser
Fler förskolebarn än tidigare får i dag diagnosen AST vilket troligen innebär
att fler familjer kommer att efterfråga träning för sina barn. Detta kan leda
till en viss kostnadsökning vilket hänsyn tas till i budget 2014.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Föreslagen upphandling bedöms inte medföra några negativa konsekvenser
för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Föreslagen upphandling bedöms medföra positiva konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Föreslagen upphandling bedöms inte få några negativa miljökonsekvenser.
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