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NET-PLAN
Vad är Net-Plan Beslutsstöd?
Net-Plan Beslutstöd är ett verktyg i ASI-Net som på individnivå underlättar val av vårdnivå
och omfattning av vård baserat på ASI-Grundintervju med tilläggsfrågor – resultatet samlas i
en sammanställning och en initial vårdplan.
Net-Plan beslutsstöd följer Socialstyrelsens modell för bedömning och analys av vårdbehov
och vårdnivå som finns beskrivet i Stöd för initial vårdplanering. Dokumentet finns att ladda
ner på vår hemsida www.rabekobberstad.se .
Net-Plan Beslutsstöd sorterar ASI-svar från ASI-grundintervju med tilläggsfrågor utifrån sex
perspektiv/dimensioner. Det är perspektiv/dimensioner som American Society of Addiction
Medicine (ASAM) visat har särskild betydelse för att personer med missbruk eller beroende
ska få rätt hjälp på rätt nivå. Net-Plan beslutsstöd följer Patient Placement Criteria (PPC-2R).
Den amerikanske ASI-utbildaren Thomas Coyne har arbetat fram underlaget till Net-Plan
Beslutsstöd samt valt ut vilka variabler som ska ingå i varje dimension. För att anpassas till
svenska förhållanden har underlaget har bearbetas av en arbetsgrupp med metodexperter och
användare av ASI i Sverige.
De 6 perspektiven/dimensionerna för bedömning av vårdnivå och vårdbehov
I - Abstinens
II - Fysisk hälsa
II - Psykiskt mående
IV - Förändringsmiljö
V - Risk för återfall eller fortsatt användning
VI - Beredskap till förändring
Baserat på det underlag som beslutstödet tar fram gör intervjuaren en Bedömning av
Risknivå för varje dimension och utifrån en slutlig summering ger han/hon ett Förslag på
vårdnivå. Vårdnivåerna är hämtade från de nationella riktlinjerna för missbrukarvården (och
är de samma som i UBÅT – Beskrivning och uppföljning av insatser).
Vårdnivåer i Net-Plan Beslutstöd
 Abstinensbehandling och/eller
 Heldygnsvård
 Öppenvård
 Intensiv Öppenvård (minst 9 tim/vecka)
 Stöd
 Medicinsk behandling
 Psykosocial behandling
 Funktionsträning
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ASI-NET MED NET-PLAN BESLUTSSTÖD
Net-Plan Beslutstöd är ett inbyggt verktyg i ASI-Net och är ett stöd i vårdplanering på
individnivå. För att möjliggöra ett bra underlag för val av vårdnivå och omfattning av vård i
Net-Plan behövs ett antal tilläggsfrågor - de finns med i ASI-Grundintervju med
tilläggsfrågor. Inmatningen av ASI-Grundintervju i ASI-Net har kompletterats med ett
särskilt läge där dessa frågor ingår.
ASI-Grundintervju med tilläggsfrågor är förankrat hos Socialstyrelsen och finns även som
pappersformulär som går att ladda hem från vår hemsida www.rabekobberstad.se
Du kan använda Net-Plan på både nya och redan inmatade ASI-grundintervjuer. Minst 80 %
av en ASI-Grundintervju med tilläggsfrågor måste vara inmatade för att Net-Plan ska bli
aktivt i ASI-Net.

Se vidare nästa sida hur inmatning går till i programmet
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Intervjuinmatning med tilläggsfrågor
 Logga in i ASI-Net.
 Skapa en ny ASI-grundintervju (klicka på pennan) eller öppna en redan sparad ASIgrundintervju för att fylla i tilläggsfrågorna.
 När du kommer in i intervju kan du aktivera Net-Plan-läget genom att klicka på den
blå Net-Plan-loggan i vänsterkanten. När Net-Plan är aktiverat så är loggan rosa. (Netplan går att avaktivera genom att klicka på Net-Plan loggan igen.)

 När du matar in och bläddrar i inmatningssidorna kan du se att intervjun kompletterats
med vinröda tilläggsfrågor på de platser i intervju där de är naturliga att ställa.
 Stäng ner intervjun när du har matat färdigt. (Klicka på miniatyren av tårtbitarna till
vänster.)
 För att kunna gå vidare och arbeta med verktyget Beslutstöd krävs att intervjun är
ifylld till minst 80% (inklusive tilläggsfrågor). Intervjuer som uppfyller detta markeras
med en Net-Plan-logga i schemabilden på klientsidan.
 Klicka på den Gula tårbiten för att gå in i Beslutsstödet. Se vidare nästa sida.
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Net-Plan Beslutstöd –
Välja vårdnivå och
Skapa initial vårdplan
På ASI-Nets klientsida har vi döpt den Gula
Tårtbiten till Net-Plan. För att kunna öppna NetPlan ska du först ha registrerat en ASIgrundintervju med ifyllda tilläggsfrågor till minst
80%. Öppna Net-Plan genom att klicka på den
Gula Net-Plan-biten och därefter på
mappsymbolen med texten Net-Plan Beslutstöd.

Verktyget som öppnas har åtta flikar som du kan bläddra mellan genom att klicka på de gula
pilarna i vänsterkant eller klicka direkt i överkant på den flik du vill gå till.

De sex första flikarna motsvarar en flik för varje dimension. Därefter kommer en
sammanfattningsflik där du får överblick över samtliga dimensioner och skattningar, där kan
du göra en bedömning av vårdnivå. Under den
sista fliken Textrapport byggs under
arbetsprocessens gång en textrapport av hela
verktyget som du kan spara och öppna i Word för
att arbeta vidare med eller skriva ut. Du kan
också markera hela textsammanställningen,
kopiera med hjälp av ctrl+c på tangentbordet och
därefter klistra in i Word eller i ditt
verksamhetssystem.

Dimensionsflikarna
Det första perspektivet/dimensionen är Abstinens och därefter kommer Fysisk hälsa, Psykiskt
mående, Förändringsmiljö, Risk för återfall eller fortsatt användning och Beredskap till
förändring. (Den sista dimensionen Beredskap till förändring (motivation) har vi i Sverige
valt att lägga sist i stället för i mitten som man gör i USA på grund av att vi hanterar denna
annorlunda i Sverige. Se eget avsnitt nedan.)
Överst på varje dimensionssida genereras en automatisk textsammanställning ur det aktuella
dimensionsperspektivet, baserad på utvalda frågor och tilläggsfrågor i den valda klientens
ASI-grundintervju. Detta fält går inte redigera men i fältet under kan du lägga till ytterligare
information som du som handläggare anser vara relevant ur det aktuella perspektivet.

Risknivåer
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Baserad på textsammanställningen och din egen tillagda information gör du en bedömning av
klientens risk/omfattning relaterad till varje dimension - Ingen, Liten, Måttlig, Påtaglig eller
Mycket stor risk/omfattning.
Centralt i Net-Plan och för att underlätta bedömning finns det hjälptexter för
bedömning av varje dimension samt beskrivning av vad varje risk i respektive
dimension avser. Du ser hjälptexterna genom att klicka på Frågetecknet.
Du kan även föra musen över klickrutorna för risknivåer för att se vad t.ex. måttlig risk för
abstinenssymptom betyder och hur det ska tolkas och bedömas.
Beskrivningarna återkommer senare på sammanfattningssidan och i textrapporten för att visa
hur du skattat i varje perspektiv.
Längst ner på sidan finns ett fält där du ska motivera din bedömning för respektive dimension
i text. När du är klar med dimensionen går du vidare till nästa genom att klicka på högerpilen i
vänsterkant.

Beredskap till förändring
När det gäller motivationsperspektivet tycker vi i Sverige att det handlar om att beskriva var i
processen man befinner sig, det handlar inte att om att bedöma en
risknivå. Vi har valt att använda Motiverande Intervjuns (MI) Five
stages of change för att beskriva denna dimension och för att kunna
illustrera även detta perspektiv i riskprofilen (se Sammanfattningsfliken
nedan) motsvaras MI:s Five stages of change av följande risknivåer i
Net-Plan.
Ingen risk - Personen är i bibehållandefas
Liten risk - Handlingsfas
Måttlig risk - Förberedelsefas
Påtaglig risk - I begrundan
Mycket stor risk – Före begrundan
Även här får du beskrivningar genom att föra musen över respektive klickruta.

Sammanfattningsfliken
På sammanfattningssidan gör du, utifrån dina egna riskskattningar för varje dimension, en
bedömning av vilken vårdnivå klienten behöver. För att få en överblick visas överst en kurva
över dina riskskattningar – en Riskprofil. Genom att föra musen över staplarna i kurvan kan
du se samma beskrivningar av risknivåer som på dimensionssidorna.
Till höger kan du se diagram över klient- och intervjuarskattningar enligt ASIs
behovsområden. För att ge en bild av var klienten befinner sig i sin motivation beskriver vi
detta i en bild av motivationshjulet. Alla diagram och bilder kan förstoras genom att klicka på
dem.
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Rekommenderad vårdnivå
Vårdnivåerna är hämtade från de nationella riktlinjerna och du kan bocka för en
eller flera genom att klicka på dem, till exempel Abstinensbehandling och
Heldygnsvård. I fältet längst ner på sidan ger du motivering till din bedömning.
Du får hjälp att reflektera över bedömningen genom att klicka på Frågetecknet.

Textrapportfliken/Initial Vårdplan
Textrapporten börjar med en kort beskrivning av Net-Plan.
Sammanfattningen inleds med din Bedömning av vårdnivå. Därefter
följer Motivationshjulet och Riskskattningar i bild och text med hela
riskbeskrivningen för varje dimension. Därefter följer
Behovsområden för varje dimension med textsammanställning,
riskbedömning och motivering. Sist i rapporten kommer även
diagram över Klient- och intervjuarskattningar enligt ASI:s
livsområden.

Skriv ut Textrapporten/Initial vårdplan
Du kan skriva ut den initiala vårdplanen genom att klicka på Disketten till vänster.
Det går även att kopiera sammanställningen via tangetbordet genom att hålla ned
Ctrl+A för att kopiera allt och därefter Ctrl+C för att kopiera. Klistra därefter in
materialet i ditt verksamhetsystem eller i ett Worddokument.

