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Sammanfattning
Arbetet som ligger till grund till denna rapport har haft som syfte att få
barnperspektivet att genomsyra LSS verksamheter för barn och ungdomar i
Motala kommun. Utöver dessa verksamheter har även IFO-verksamheten Båten
omfattats av projektet. Ett ytterligare syfte har varit att få in barnperspektivet i
dokumentationen i våra verksamheter. Vi har genomfört en för- och
eftermätning samt intervjuer med några av de ungdomar som är i
verksamheterna.
Genom intervjuerna har vi fått till oss att flera av barnen upplever både att de
blir lyssnade till och att personalen är bra som de är idag. När det gäller
dokumentationen så har det blivit ett större fokus på barnets behov och egna
synpunkter, något som framkommit i den för- och eftermätning där genomgång
av beställning, genomförandeplaner och journalanteckningar har gjorts. Vi kan
också konstatera att kunskapen hos ungdomarna är låg om varför de fått beslutet
att få insatser i våra verksamheter och det har inte skett någon större förändring
under projekttiden. En liten skillnad kan ses i eftermätningen när det gäller
målgruppen högfungerande barn och ungdomar som kan beskriva med ord att de
vet varför de är i verksamheten och hur de fått den informationen.
Ytterligare en lärdom är att våra medarbetare har en hög kompetens när det
gäller att läsa av och förstå barn som kommunicerar med alternativa
kommunikationsformer men även de ungdomar som saknar förmåga att använda
hjälpmedel. Detta sker genom att läsa av ansikte, ögon och andra subtila signaler
Något som förvånade oss var att ungdomarna inte har så höga krav på vad som
är ett bra bemötande, bra personal och inflytande. De förstår att alla måste få
vara med och påverka och nöjer sig med det. Vi blev också överraskade av
deras positiva inställning till att träffa oss och svara på våra frågor.
I rapporten redovisas den verksamhetsutveckling som skett genom
utbildningsinsatser som genomförts. Det som är unikt är att delar av
utbildningarna skett tillsammans med handläggare på myndighetskontoret. Detta
har främjat ett gott och bärande samarbete och förbättrad dialog.

Nyckelord: Barnperspektiv, verksamhetsutveckling, delaktighet, ungdomar, samtal med barn

Förord
Vi är två, idag enhetschefer, som när projektet inleddes arbetade som enhetschef
respektive kvalitetssamordnare. Vi ville lyfta fokus på barnet inom LSSverksamheterna i kommunen, då det till stor del var fokus på föräldrarna och
föräldrarnas behov. Vi ställde ofta frågan till oss själva: var är barnperspektivet i
korttids- verksamheterna? Båda hade en önskan om att barnen i LSS
verksamheterna i första hand skulle få vara barn och i andra hand sitt
funktionshinder.
Vi trodde att tillsammans med myndigheten och våra medarbetare så skulle det
gå att vända den rådande kulturen. Från att måttet på ett väl utfört arbete är
föräldrarnas upplevelse av tillfredställelse till att istället anta utmaningen att
fråga våra experter, de barn som finns och är i vår verksamhet idag. Inom
Socialtjänsten i Motala fanns inte vanan att prata med barnen generellt och än
mindre att prata med barn med funktionshinder.
Rapporten som du nu har i din hand inleds med en bakgrund till varför projektet
startade samt kort fakta om Motala kommun, Socialförvaltningens organisation
och en beskrivning av verksamheterna som ingått i projektet. Sedan följer en
redovisning av fakta kring Barnkonventionen, lagstiftning, utdrag från relevanta
skrivningar från Socialstyrelsen samt en redovisning av motiv till att barns
(särskilt handikappade barns) delaktighet är så viktig. Efter beskrivning av syfte
och den utbildningsinsats som ingick i projektet, beskrivs upplägget av för- och
eftermätningen vars resultat redovisas var för sig. Där redovisas även resultat
från de intervjuer som gjordes med ungdomar. Avslutningsvis redovisas
erfarenheter som dragits utifrån projektet samt en avslutande diskussion.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Helena Klöfver som varit till stor
hjälp och inspiration i vårt arbete.
Vi vill också rikta ett stort tack de ungdomar som så välvilligt lät sig intervjuas
av oss chefer.
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1. Inledning
Barns och ungdomars delaktighet i beslut som rör dem är en rättighet enligt
Barnkonventionen, vilket från januari 2011 även finns inskrivet i LSSlagstiftningen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt
artikel 3 i Barnkonventionen som ligger till grund för den nya paragrafen i LSS,
ska alla åtgärder som berör barn göras utifrån en bedömning där barnets bästa
sätts i första rummet. Med artikel 12 i Barnkonventionen som grund ska även
barn få relevant information och ges möjligheter att framföra åsikter i alla frågor
som berör dem utifrån barnets ålder och mognad.
Detta harmoniserade och harmoniserar med Motala kommuns politiska riktlinjer
där ett av prioriterade områden är att man vill investera i barns och ungdomars
uppväxtvillkor. Mera detaljerat innebar detta bl a att barn och ungdomar ska bli
lyssnade på och känna sig delaktiga i beslut som rör dem.
Det hade under en längre tid funnits tankar om att förändra och förbättra
dokumentationen gällande utförandet av LSS-insatser för barn och ungdomar i
Motala kommun. Utgångspunkten var BBiC, Barns behov i centrum, som är ett
system för handläggning och dokumentation och skall om det används på ett
ändamålsenligt och rätt sätt uppfylla Socialstyrelsens krav på ett kvalitetssäkrat
verksamhetssystem som erbjuds till alla kommuner i Sverige.
BBiC bygger på en helhetssyn på barns och ungas utveckling och delas in i sju
livsområden vilka är hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling,
identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande och att klara sig själv.
På dessa områden ska barnperspektivet i utförandet av insatserna förtydligas.
(Bilaga 1).
Dokumentationen ska på ett tydligt sätt kunna användas som instrument för att
följa barnets utveckling/framsteg och personalens arbete/ansträngningar utifrån
målsättningen i genomförandeplanen. En LSS-insats är ett tudelat uppdrag där
fokus hittills hade riktats mot föräldrarnas/familjens behov av avlastning. Ett
tydligare barnperspektiv behövde finnas med i alla delar av insatsernas
utförande. Barnen behövde få stöd så att de kan beskriva sin egen situation på ett
bättre sätt och bli mer delaktiga i beslut som fattas som de är direkt berörda av.
Motala kommun är en medelstor kommun med cirka 42 000 invånare och är ur
ett historiskt perspektiv, en klassisk arbetarkommun där socialdemokraterna haft
och har störst förtroende bland väljarna. I dagsläget förekommer ingen
upphandling av uppdrag utan de fördelas i kommunens egna verksamheter.
Organisatoriskt är kommunen uppdelad i fem delar som består av tekniska
förvaltningen, socialförvaltningen, bildningsförvaltningen, plan- och miljö
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förvaltning samt kommunledningsförvaltningen. Författarna till denna rapport är
anställda inom socialförvaltningen.
Socialförvaltningen är uppdelad mellan myndighet och utförarenhet (Råd och
stöd). Utförarenheterna är uppdelade i två delar där äldreomsorgen är en egen
enhet och de andra uppdragen utförs av den organisation där vi verkar som är
Sociala resursverksamheten. Verksamheten utför uppdrag både inom ramen för
LSS (lagen om särskild stöd och service) men utför även uppdrag inom ramen
för SoL (socialtjänstlagen) som sträcker sig från barn till pensionsåldern. Inom
SRV Sociala resursverksamheten, finns en uppdelning i fem team där vi verkar
inom team barn och ungdom.
Team barn och ungdom består av fyra enhetschefer och har cirka 50 anställda.
och innefattar tre verksamheter som verkställer beslut inom LSS, två
verksamheter som verkställer beslut inom SoL och tre olika öppenvårdsinsatser.
De verksamheter som omfattats av projektet är, korttidshemmet Högerkroken
(LSS), korttidshemmet Delfinen (LSS) Lyckornas fritids (LSS) samt Båten som
är en verksamhet inom individ och familjeomsorgen. Projektet omfattar 33
personal och fyra verksamheter. Samtliga barn och ungdomar som befinner sig i
LSS verksamheterna har LSS beslut.
Enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, kan föräldrar
till barn och ungdomar själva göra en ansökan om insatser via socialkontorets
mottagning för äldre och funktionshindrade. Ansökan fördelas till en
handläggare som träffar föräldrar och barn och samtalar om de behov och
förutsättningar som föreligger. Handläggaren samlar information om behov av
stöd, typ av funktionsnedsättning, hälsotillstånd samt boende- och social
situation. Information samlas till en utredning som ligger till grund när beslut
om insatser ska fattas.
På de två korttidshemmen Högerkroken och Delfinen vistas barn som fått beslut
på insatserna korttidstillsyn, som dagtid ersätter fritids, och/eller korttidsvistelse
som är vistelse med övernattning en eller några nätter per månad. Delfinen tar
emot barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionshinder samt
utvecklingsstörning. Högerkroken tar emot barn och ungdomar med Downs
syndrom, utvecklingsstörning, Angelmans syndrom och andra genetiska
funktionsnedsättningar.
På Delfinen bestod personalgruppen av 12 personer på olika tjänster t ex
barnskötare, vårdare, och förskollärare och det var 17 barn som berördes av
insats på Delfinen. På Högerkroken fanns sju personer anställda som vårdare
och barnskötare och det var 12 barn som berördes. Personalen var och är
schemalagda dygnet runt.
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En tredje verksamhet, Båten, tar emot barn och ungdomar med neuropsykiatrisk
problematik på uppdrag från socialtjänsten och deras samarbetspartners, t ex
habiliteringen, skolan och Psykiatripartners. Båten arbetar med
förändringsarbete i ett systemiskt perspektiv där föräldrarna spelar en viktig roll.
Verksamheten har en personalgrupp bestående av åtta personer som arbetar
sammanlagt med upp till 15 familjer samtidigt. Båten hade 20 ungdomar och sex
personal.
Den fjärde verksamheten som involverades i projektet något senare, är
Lyckornas fritids. Där erbjuds fritidsverksamhet till de barn som börjat på
högstadiet då kommunen inte längre är skyldig att erbjuda tillsyn, men även
korttidsvistelse i form av lägerverksamheten. Verksamheten vänder sig till barn
och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter.
På korttidshemmen Högerkroken och Delfinen hade det skett en kontinuerlig
utveckling av arbetet med att hitta sätt att kommunicera med barnen utifrån var
och ens förmåga. Flertalet personal hade gått utbildning i Teacch, Bliss (Fotnot
1 o 2) och teckenkommunikation. Personalen hade under åren blivit skickliga i
dessa metoder vilket gjort att vardagliga rutiner fungerat och att barnen och
ungdomarna fått en så förutsägbar tillvaro som möjligt. Användandet av
alternativa sätt att kommunicera med barnen kan och behöver dock utvecklas
ytterligare.
Samtliga anställda genomgick våren 2007 en intern dokumentationsutbildning i
att dokumentera utifrån BBiC:s sju livsområden, som är ett nationellt
dokumentationssystem vars syfte är att stärka barnperspektivet, familjen och
barnets deltagande i arbetet. Detta upplevdes som svårt av de medarbetare som
inte hade erfarenhet av dokumentation och journalföring på annat sätt än i
meddelandeböcker.
Från våren 2010 skapades möjligheter att tillsätta en projekttjänst som
kvalitetssamordnare som under två år skulle arbeta inom Socialförvaltningens
utförardel barn och ungdom, för att medverka i metodutveckling inom olika
delar av verksamheten. I november 2011 blev tjänsten permanentad.
Tanken var att inledningsvis inrikta arbetet med fokus på dokumentation utifrån
BBiC:s sju livsområden gällande barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Detta för att tydliggöra dokumentationen som ett arbetsredskap, ge stöd och
handledning till personalen i arbetet och komplettera personalen med kunskaper
om hur vi kan göra barnen mer delaktiga genom att lyssna på vad de har att
berätta om sin livssituation.
1)Teacch är ett habiliterings-och utbildningsprogram som vänder sig till barn med autism och
liknande kommunikationshandikapp där bilder används för att tydliggöra och förenkla
vardagslivet.
2)Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder. Används av
personer som saknar tal ofta i förening med rörelsehinder.
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2. Bakgrund
Socialstyrelsen gjorde under 2008/2009 en förstudie, Barnperspektiv i LSShandläggning (Socialstyrelsen 2009), för att få fram de problem och möjligheter
som finns kring att se till barns och ungdomars behov i utredningssammanhang
utifrån lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS.
Frågeställningarna var hur LSS-handläggarna idag utreder barn och ungdomars
behov av insatser och hur de följs upp samt vilken typ av utredningsstöd som
handläggarna behöver för att kunna bedöma barns och ungdomars behov. LSShandläggare i Jönköpings län intervjuades enskilt, svarade på en enkät och
samtalade i fokusgrupp.
Det visade sig att barns behov bedömdes på olika sätt mellan handläggare i de
olika kommunerna och att de heller inte hade ett särskilt utformat stöd för att få
med barnets perspektiv i utredningarna. Det framkom i enkäten och intervjuerna
att det fanns ett önskemål från handläggarna att få till en mer likvärdig
handläggning i olika kommuner för att på det sättet öka rättssäkerheten.
I fokusgruppen fick handläggarna ta del av två olika utredningsmodeller vilka
var Barns behov i centrum (BBiC) och International Classification of
Functioning, Disability och health for Children and Yoth Version (ICF-CY) och
sedan diskutera vad som kunde användas i deras arbete.
Handläggarna tilltalades av det barnfokus som finns i inbyggt i BBiC samt
modellens processtruktur. Däremot saknades innehåll om hur en
funktionsnedsättning ger upphov till funktionshinder och hur insatsen ska
underlätta för individen att fungera i vardagen.
ICF-CY uppfattades som relativt svårtillgänglig i strukturen och handläggarna
upplevde att det var svårt att se hur de skulle kunna använda klassifikationen i
praktiken. Handläggarna kände däremot igen sitt eget synsätt i ICF-CY eftersom
modellen utgår från individer som i vardagssituationer begränsas av sin
funktionsnedsättning och inte ser till social problematik eller brister i
föräldraförmåga. Handläggarna blev även tilltalade av att de i modellen kunde se
möjligheter att öppna upp för ett annat sätt att tänka om funktionsnedsättning
och diagnoser.
I Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2012),
beskrivs vikten av att rättssäkerheten är hög på dokumentationen av barns
uppgifter som ska ligga till grund för beslut inom socialtjänsten och hur barns
bästa kan beaktas, motiveras och dokumenteras. I barnkonventionens artikel 12
påtalas rätten för barn att uttrycka sina åsikter och att bli hörda som en
grundläggande princip. Bestämmelser om barns rätt att komma till tals återfinns
också i 3 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i kap. 19 §
föräldrabalken. Artikel 12 i barnkonventionen signalerar deltagande och
medinflytande för barnet. Barns rätt att komma till tals beskrivs dels som ett mål
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i sig, dels som ett viktigt medel för att komplettera ett beslutsunderlag t ex. inom
socialtjänsten. För handläggare som möter barn med funktionsnedsättning är det
viktigt att inte förväxla barnets möjlighet eller oförmåga att uttrycka sin
uppfattning, med barnets förmåga att uppleva, känna och reflektera
(Socialstyrelsen 2012 s. 20-21). Ytterligare motiv för att, som även delvis utgör
grund för gällande bestämmelser, lyssna på barns och ungdomars erfarenheter
är:
”Pragmatiska skäl: Om barn blir lyssnade på och får sina synpunkter genuint
betraktade blir socialtjänstens planer bättre och mer hållbara.”
”Terapeutiska skäl: Om barn involveras i att påverka sitt eget öde underlättar det
deras återhämtning från svårigheter, ökar självkänslan och den egna
kompetensen.”
”Etiska skäl: Delaktighet reduceras maktobalansen mellan barn och vuxna och
negativa följder av det.”
”Filosofiska skäl: Om man värdesätter barns välfärd och intressen måste man
också värdesätta barns synpunkter och röst” (Socialstyrelsen 2012 s. 22)”
Att samtala med barn med särskilda svårigheter eller funktionsnedsättningar kan
ställa speciella krav på handläggaren vad gäller kunskap, erfarenhet och
inlevelseförmåga. Enligt artikel 7 punkt 3 i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft 2009, ska
konventionsstaterna säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att
fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska
tillmätas betydelse i förhållande till individens ålder och mognad på samma
villkor som för andra barn samt erbjudas stöd anpassat till
funktionsnedsättningen och ålder för att utöva denna rättighet. Det är klokt att
planera in gott om samtalstid för kontaktskapande och kommunikation.
Speciella kommunikationshjälpmedel kan behövas (Socialstyrelsen 2012 s. 2425).
Att barn och ungdomar tillåts och ges möjlighet att delta i socialtjänstens
beslutsprocesser inkluderar emellertid alltid vuxnas ansvarstagande; barn ska
inte lämnas ensamma med besluten. Besluten ska fattas i samråd med vuxna.
Barn ska heller inte ges ansvar för att ta ställning i frågor som de inte har
möjlighet att överblicka konsekvenserna av. Rätten för barn att uttrycka sin egen
åsikt är ingen skyldighet. Barn får aldrig pressas till att uttala sig eller delta i
beslutsprocesser som om de själva inte vill (Socialstyrelsen 2012 s.29).
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Eftersom samtalen med barnet och slutsatserna därifrån kan få konsekvenser för
barnet, är det viktigt att dess bidrag uppfattas och återges korrekt. I
dokumentationen måste det tydligt anges vad som är barnets spontana berättelse,
vad som är svar på frågor och vad som är tolkningar av vad barnet har
förmedlat. Situationen och förutsättningarna för samtalen måste klargöras i
dokumentationen (Socialstyrelsen 2012 s. 31-32).
2009 presenterade Ann- Marie Stenhammar sin D-uppsats Lyssna på mig, den är
en systematisk kunskapsöversikt som blev utgångspunkt för det treåriga
projektet Egenväxt som drevs av Handikappförbundens samarbetsorgan
tillsammans med Barnombudsmannen och arvsfonden åren 2008-2011. Syftet
med projektet var att undersöka om det finns möjlighet till större delaktighet och
inflytande för barn och ungdomar med funktionsnedsättning när det gäller
planering och genomförande av insatser som de är direkt berörda av.
I planeringsstadiet av arbetet med förstärkt barnperspektiv och dokumentation i
LSS utförarverksamheter tog vi kontakt med Ann-Marie Stenhammar och hon
och andra i Projektet Egen växtkraft har varit till stor hjälp med kunskap
erfarenheter och framför allt inspiration till att jobba vidare när det känts motigt
och trögt.
Stenhammar (2009) utgår från fyra aspekter för att förklara varför delaktighet
för barn med funktionsnedsättningar är så viktigt. Den första är att det tillhör
barns rättigheter. Barns rätt att komma till tals, bli lyssnade på och vara
delaktiga i frågor som rör dem tillhör barns rättigheter enligt Barnkonventionen
artikel 12. Barn vill bli tillfrågade och få möjlighet att uttrycka sina åsikter och
behov. Stenhammar hänvisar till en studie genomförd av Franklin & Sloper
(2009) där tjugoen barn med funktionsnedsättning i åldern 5-18 år intervjuades
om olika möten inom social service som de varit en del av. I studien
framkommer att barnen var mycket nöjda med att de blev lyssnade på och fick
vara med och välja bland olika tillvägagån. Den andra aspekten är att barns hälsa
och utveckling främjas av delaktighet. Barn och unga är i beroendeställning och
därför blir omgivningens handlande och attityder viktiga för barns möjligheter
att vara delaktiga. Detta påverkar i sin tur förutsättningarna för att barnet ska
utveckla en god hälsa och självständighet. Eriksson & Granlund, (2004) enligt
Stenhammar (2009).
Den tredje aspekten är att barn och vuxna ibland har olika syn på vad som är
bäst för barnet i vardagen och vilka konsekvenser det blir för barnet när beslut
fattas. I en europeisk studie som Stenhammar (2009) hänvisar till, om hur barn
skattar sin livskvalitet i jämförelse med sina föräldrar, visade det sig att barnen
skattar sin livskvalitet betydligt högre än vad föräldrarna gör (White- Koning et
al., 2007). Barn lever mer i nuet och påtalar behov som är knutna till deras
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vardagssituation till skillnad från vuxna som ofta fokuserar mer på barnets
kommande vuxenliv (Mason, 2008) som Stenhammar refererar till.
Den fjärde aspekten är att barn har betydligt högre kompetens än vad vuxna ofta
tror(Aldersson och Monygomery, 1996) enligt Stenhammar. Kompetensen ökar
om barn tidigt får möjlighet att vara delaktig i beslut och planering inför
åtgärder som påverkar barnets vardag. Barn blir skickliga i att kommunicera,
argumentera och prioritera kring de egna behoven om de ges möjligheten vid låg
ålder vilket gör att kompetensen ökar i att få fram sitt eget perspektiv (Sinclair,
2004) enligt Stenhammar. Vuxna tror många gånger att de har ett barnperspektiv
och fattar beslut som de utifrån sitt vuxna barnperspektiv uppfattar som barnets
bästa.
Arbetet inleddes med att en nulägesbeskrivning gjordes som byggde på
information som framtagits genom kvalitetssamordnarens närvaro på
veckomöten tillsammans med områdeschefen i varje verksamhet för att få
personalens bild av hur dokumentationen i respektive verksamhet var utformad.
Samtal genomfördes med de som var dokumentationsansvariga på Delfinen och
Högerkroken och enskilt med varje medarbetare på Båten då dokumentation
ingick i all personals arbetsuppgifter. Kvalitetssamordnaren intervjuade även
områdeschefen för att få hennes bild av hur arbetet med genomförandeplan och
journalföring såg ut i var och av de tre verksamheterna. All personal i
verksamheterna Delfinen, Högerkroken och Båten arbetade schemalagd
arbetstid och därför fanns rapporteringssystem så att var och en i personalen
kunde vara uppdaterad och möta barnen/ungdomarna utifrån aktuell situation.
Dokumentationen kring varje barn bestod av att formulera en genomförandeplan
utifrån målsättningen i det fattade beslutet om insats, med konkreta delmål som
följdes upp en gång per år. Dessutom behövde dokumentation göras regelbundet
för att beskriva utvecklingen hos varje barn. Detta gjordes både för hand i
arbetsanteckningar av kontaktpersonerna och i aktuellt datorsystem av särskilt
utsedda medarbetare i respektive verksamhet. I någon av verksamheterna var
dokumentationen utlagd på fler av medarbetarna. Dokumentationen skulle sedan
hösten 2008 göras utifrån de sju livsområdena i BBiC. På grund av flera orsaker,
t ex datorovana, svårigheter att få till rutiner för dokumentation, brist på
datorarbetsplatser och svårigheter att få till dokumentation utifrån BBiC:s sju
livsområden, hade dokumentationen stora brister.Vid uppföljningar var det
självklart att föräldrarna tillfrågadess om hur nöjda de var med verksamhetens
utförande av insatsen men det var inte lika självklart att barnen fick möjlighet att
ge sin bild av hur insatsen fungerade.
Varför är det då viktigt med ett barnperspektiv i verksamheten?
Lagstiftaren har uttalat att det ska finnas ett barnperspektiv i de beslut som fattas
men Sverige har som land även förbundit sig till att ha ett barnperspektiv i
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samband med att barnkonventionen ratificerades år 1990. En av
barnkonventionens grundpelare är principen om barnets bästa och principen om
att barnen ska komma till tals betonas också. Utgångspunkten i barnperspektivet
är respekten för barnets fulla människovärde och integritet, detta innebär att vi
ska försöka förstå barnet och ta reda på hur barnet uppfattar sin situation.
Det innebär att vi måste prata med barnen och lyssna på dem om vi ska ha ett
barnperspektiv i vår verksamhet. (Prop 2005/06:00 Nya vårdnadsregler).
I projektet Egen växtkraft, Handikappförbundets projekt, framkommer att barn
och ungdomar som befinner sig i en verksamhet som har ett barnperspektiv och
låter barnen och ungdomarna vara delaktiga, främjar både deras hälsa och
utveckling. Det skapar också en känsla av sammanhang (KASAM) och gör
tillvaron begriplig vilket gynnar barnets eller den unges självständighet. Det som
också framkommer är att barn är kompetenta och vill vara med och påverka. Det
blir också ett arbete med att stärka barnets rättssäkerhet om det i
dokumentationen framkommer att barnet har fått ta ställning. Att låta barn och
unga få vara med och påverka, att ge våra barn och ungdomar reellt inflytande
utvecklar verksamheten, det gör vår verksamhet mer attraktiv och lockar fler
barn och unga.
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3. Syfte med projektet
Det övergripande syftet med vårt FOU-projekt är att få barnperspektivet att
genomsyra LSS och IFO verksamheterna för barn och ungdomar i Motala
Kommun. För att nå vårt övergripande syfte har vi genomfört
utbildningsinsatser med samtlig personal inom LSS verksamheterna och samtlig
personal på IFO verksamhet Båten. Vi har, för att kunna beskriva eventuella
förändringar, genomfört en för- respektive eftermätning i utvalda ärenden. I
denna för och eftermätning studerades hur barns, föräldrars samt personalens
perspektivframträdde
i
beställningen,
genomförandeplaner
samt
journalanteckningar. Vidare har intervjuer genomförts med ungdomar under
vintern 2012 och 2013 som tagit del av insatser inom LSS samt IFOverksamheten Båten.
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4. Utbildningsinsatser
Kommande avsnitt är en beskrivning av de utbildningar som blev en del av
verksamhetsutvecklingen samt ett teoriavsnitt om olika sätt att definiera
kompetens.
Första steget i projektet påbörjades egentligen redan innan det formella
startskottet för projektet i augusti 2011. Som beskrivits i inledningen så
påbörjades nulägesbeskrivningen under hösten 2010 och låg till grund för den
kompetensutvecklingsplan som formulerades i december 2010. Under våren och
början av hösten 2011 genomfördes flera aktiviteter i form av
utbildningsinsatser. De var dels av grundläggande art som grundkurs i
datoranvändning och utbildning i datorprogrammet SOFIA men bestod även av
en inspirationsföreläsning i april i Motala, där en av projektledarna från
projektet Egen Växtkraft, Anne-Marie Stenhammar, var inbjuden. Där deltog ett
50-tal personer som kom från LSS myndighet och utförardelen LSS barn och
ungdom, fritidspersonal, personal från särskolan, familjehusen och
habiliteringen. Temat var ”Barn och unga vill och kan – mycket mer än vi vuxna
förstår”. Dagen genomfördes både i föreläsningsform helgrupp och i mindre
grupparbeten kring teman som ”Barns delaktighetkompetens”, ”Barnkompetent
personal”, ”Att ha och ta tid” och ”Kommunikation- hur gör vi inför möten med
barnen?”.
Under 2011 genomfördes ett antal aktiviteter och utbildningar för att stärka
personalens
kompetens
utifrån
det
som
framkom
i
nulägesbeskrivningen/förmätningen. Detta var en satsning som arbetsgivaren
gjorde in i projektet i form av kostnad för arbetstid och utbildningsdagar:
x Grundläggande datautbildning för delar av personalen 1 februari 2011, tre
timmar.
x Utbildning i dokumentationssystemet SOFIA för all personal 1-3 mars
2011, en halvdag för respektive verksamhet. Uppföljning den 24-26 maj
2011 med två timmar per personalgrupp.
x Reflektionsgrupp, utifrån de sju livsområdena i BBiC, startades i januari
2011med två representanter från respektive verksamhet, områdeschef,
kvalitetssamordnare
samt
samordnaren
av
LSS-insatser.
Reflektionsgruppen var ett forum där man kunde delge varandra
erfarenheter från respektive verksamhet och reflektera över hur
genomförandeplaner kunde formuleras och journalskrivning utföras
utifrån BBiC:s livsområden. Utvärderingen i mars 2011 resulterade i att
gruppen fortsatte att träffas under våren 2011. Handläggare och chef från
LSS myndighet var inbjudna att delta vid något tillfälle.
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Under förberedelsetiden hösten 2010 kom kvalitetssamordnaren i kontakt med
ett treårigt nationellt projekt som var ett samarbete mellan Barnombudsmannen
och Handikapporganisationerna som heter Egen Växtkraft. Projektet startade
2008 och avslutades under hösten 2011 och undersökte hur barn och unga med
funktionsnedsättning kan få mer att säga till om när insatser och åtgärder
beslutas och planeras.
Vid två av de genomförda aktiviteterna under våren 2011 medverkade utredaren
Ann-Marie Stenhammar från Egen Växtkraft.
x Miniseminarium den 25 januari 2011 på Barnombudsmannen i Stockholm
som Anne-Marie Stenhammar höll i. Representanter från i Motala,
Hägersten och Karlskrona kommuner träffades för erfarenhetsutbyte kring
dokumentation, barnperspektiv i handläggning och utförande av LSSinsatser. Kvalitetssamordnare, enhetschef och 1:e socialsekreterare LSS
myndighet deltog.
x Inspirationsföreläsning med Anne-Marie Stenhammar i Motala Folkets
hus den 27 april 2011 på temat ”Barn och unga vill och kan – mycket mer
än vi vuxna förstår”. All personal inom de tre verksamheterna, LSShandläggare och 1:e socialsekreterare deltog samt personal från särskolan
och habiliteringen.
x Deltagande vid tvådagarskonferens ”Lyssna på mig!” i projektet Egen
växtkrafts regi i Stockholm den 5-6 september 2011 för all personal inom
verksamheterna, två LSS-handläggare och 1:e socialsekreterare.
x Studieresa till England den 10-13 oktober 2011 för en grupp på åtta som
tog del av metoder, förhållningssätt och kommunikationsformer för barn
och unga med funktionshinder som gjort att England ligger i framkant
inom området. Studiebesök gjordes på en privat verksamhet i Brighton,
Triangle, som utformat triangulerande samtalsformer med barn, föräldrar
och en professionell. De använder sig även av att filma samtal för att
kunna se små subtila signaler som barn ger i samtal. Vi deltog i en
endagsutbildning om deras sätt att arbeta.
x I slutet av maj och början av juni 2012 gick personalen på
korttidshemmen Delfinen och Högerkroken samt Lyckornas fritids en
utbildning i det nya dokumentationssystemet Viva som bygger på ICF-CY
- Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och
hälsa barn och ungdomsversionen. Hela socialförvaltningen hade redan
eller kommer att ha Viva som dokumentationssystem. Endast utredningar
som gäller barn och unga i Individ och familjeomsorg kommer
fortsättningsvis att göras utifrån BBiC.
x Verksamheten Båten utbildades i Viva under hösten 2012.
x Efter sommaren 2012 gjordes ett antal genomförandeplaner i LSSverksamheterna barn och ungdom och reaktionerna var mestadels
positiva. Upplevelsen var att ICF-CY är en modell som passar
16

målgruppen inom LSS på ett bättre sätt än BBiC. Viva systemet är enklare
att dokumentera i när man väl kommer in i det.
Som avslutning på utbildningssatsningen deltog samtlig personal i de tre
verksamheterna på tvådagarskonferensen Lyssna på oss! i Stockholm den 5-6
september 2011. Konferensen anordnades bl a av projektet Egen Växtkraft,
FUB, Handikappförbunden och Sveriges kommuner och Landsting. Dagarna
bestod av en blandning av plenarföreläsningar, seminarier och Workshops på
temat barns delaktighet och barns rätt att komma till tals och att vuxna behöver
anstränga sig extra mycket när det gäller barn med funktionshinder. Vid alla
tillfällen var det obligatoriska närvaro för alla medarbetare i verksamheterna.
Under hösten 2012 genomfördes också en studieresa till Brighton i England med
8 deltagare som representerade verksamheterna, myndighetsdelen samt
samordning och projektledarna.

4.1 Reflektionsgrupp
Med början i januari 2011 formades en gruppkonstellation, bestående av två
medarbetare från varje verksamhet plus samordnaren inom LSS barn och
ungdom liksom två medarbetare från en nystartad LSS-verksamhet - Lyckornas
fritids. Syftet var att hitta ett forum där det fanns möjlighet att dela erfarenheter
från de olika verksamheterna med varandra och att samtala kring svårigheter och
möjligheter gällande att få till en praktisk tillämpning av barnkonventionen samt
utveckla sättet som dokumentationen gjordes på utifrån BBiC:s sju livsområden.
Utvärdering gjordes med gruppen vid femte och det åttonde tillfället. Det som
framkom från gruppmedlemmarna var värdet i att träffa medarbetare från andra
verksamheter och höra hur de gör med dokumentation, genomförandeplaner,
utvärderingar, uppföljningar osv. Möjlighet fanns att dela med sig av eget
material i form av t ex olika utvärderingsmallar och Tyck till kort, broschyrer
om de olika verksamheterna, och att få ta del av vad andra gjort. Gruppen blev
även ett forum där frustration kunde uttryckas över saker som för få datorer och
dålig uppkoppling. De gånger som vi haft konkreta exempel med ett fiktivt
beslut som en genomförandeplan ska göras utifrån var lärorikt och uppskattat.
Näst sista tillfället var handläggargruppen från myndighet på besök. Det
upplevdes som mycket positivt att få ansikte på varandra och prata om
samarbete för att få till bättre uppföljningar, att handläggarna behöver göra
studiebesök på verksamheterna för att ha en egen bild när de ska berätta om dem
för barn och föräldrar. Andra situationer där barnet hamnar i fokus är när
signaler runt ett barn gör att man börjar fundera om det är anmälningsläge och
det uppskattades att få prata om rutiner och exempel med andra om detta som
många upplever som ett svårt och känsligt område.
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Reflektionsgruppen fortsatte sina träffar fram till januari 2014. Under det sista
året var tyvärr deltagandet från LSS-handläggarna lågt på grund av en ansträngd
arbetssituation och stor omsättning av personal.
Gruppsammansättningen i reflektionsgruppen har kom på tal i de utvärderingar
som gjordes. Skulle samma deltagare fortsätta eller skulle nya representanter
från arbetsgrupperna komma med? Ett förslag var att en från varje verksamhet
skulle bytas ut. Men efter fortsatt dialog kom gruppen fram till att det var ett
värde i att vara kända för varandra och att det inger en trygghet som är viktig för
att kunna känna sig bekväm med att ta upp angelägna teman i gruppen.
En återkommande fråga har varit hur mycket av det som tas upp i
reflektionsgruppen som går vidare in i respektive arbetsgrupp så att övriga
medarbetare får ta del. Detta upplevdes som en svårighet. Till att börja med för
att mycket av det som avhandlades var nytt för deltagarna själva och var och en
hade fullt upp med att själv förstå i vilket sammanhang man befann sig i. Vi som
projektansvariga förväntade oss att det momentetet skulle komma igång av sig
själv snabbare än vad det i själva verket gjorde.
Vi tog också hjälp av gruppen med att få förslag på vilka de fyra ungdomar
skulle varasom skulle väljas ut till intervjuer, förslag på frågeställningar i
intervjuerna och utformning av informationsbrevet som skulle skickas till
föräldrar för underskrift för medgivande till att deras barn deltog. Vi hade även
metoddiskussioner utifrån de nya uppslag som vi fått till oss. T.ex. samtalsmatta
och ”About me guide”. Samtalsmatta är ett bildhjälpmedel som stödjer de som
inte kan använda sitt prat funktionellt. ”About me” guiden används som
förberedelse för aktuellt barn inför att man träffas första gången. Hur skulle de
metoderna konkret kunna användas i verksamheterna?
En av
gruppmedlemmarna gjorde ett förslag på genomförandeplan utifrån BBiC:s
livsområden med bildstöd som vi tog del av i gruppen. Några gånger använde vi
till att diskutera kring utdrag ur journalanteckningar som gruppmedlemmar
skrivit själva eller andra medarbetare hade gjort och var generösa att bidra med
efter att de avidentifierats. Detta ledde till bra diskussioner om hur vi skriver,
ordval, positiva händelser kontra negativa. Vad är det som får mest fokus?
Diskussionerna har även berört hur vi når fram till föräldrarna när ungdom och
föräldrar har olika åsikt i en fråga.
Ett av mötena i reflektionsgruppen användes till att personalen fick svara på
samma frågor som barnen fick göra när de fyra ungdomarna intervjuades, som
ett fokusgruppsamtal som spelades in. Träffen avslutades med att en
sammanfattning av vad som framkommit i de fyra intervjuerna som gjorts i
förmätningen presenterades.
I början på våren 2013 använde vi oss av Shiers delaktighetsmodell (2001) för
att ställa oss frågor på vilket sätt vi lyssnar på barnen och om vi möjliggör att
barnen blir delaktiga i beslut som fattas i olika vardagssituationer
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1 Barn blir lyssnade till
2 Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter
3 Barns åsikter och synpunkter beaktas
4 Barn involveras i beslutsfattande processer
5 Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandet.
På varje nivå kan man identifiera tre steg:
Öppningar: När du som vuxen villig att arbeta på den nivån.
Möjligheter: När det är möjligt för en professionell att arbeta på den här nivån.
Skyldigheter: När man enats om en policy som innebär att organisationen och
personalen ska arbeta på denna nivå.
Shier (2001) menar att när man befinner sig den 4:e delaktighetsnivån så har vi
uppnått minimigränsen om vi signerat FN:s konvention om barnets rättigheter.
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Det fanns behov av att bredda och fördjupa personalens kunskaper i att
kommunicera med berörda barn och ungdomar så att de kan beskriva sina
behov, önskningar och annat som är viktigt för dem i utförandet av insatserna.
Eftersom många av barnen varken har språk, tecken eller kan kommunicera
genom bilder behöver ansträngningar göras för att alla barn på något sätt ska
kunna framföra sin åsikt. Under hösten 2011, den 10-13/10 genomfördes därför
en tredagars studieresa till England för en grupp på åtta som tog del av metoder,
förhållningssätt och kommunikationsformer för barn och unga med
funktionshinder som gjort att England ligger i framkant inom området.
Studiebesök gjordes på en privat verksamhet i Brighton, Triangle, som utformat
triangulerande samtalsformer med barn, föräldrar och en professionell. De
använder sig även av att filma samtal för att kunna se små subtila signaler som
barn ger i samtal. Vi deltog i en endagsutbildning om deras sätt att arbeta.
Studiebesöket på Triangeln inleddes med att vi träffade Maxim Cole, en av fem
codirectors. Hon hade arbetat med funktionshindrade barn och ungdomar i 17 år
och arbetar fortfarande med detta. Hon var dessutom advocasy, vilket kan
översättas med att hon hade uppdrag att företräda barn och unga, oavsett
föräldrar och övriga inblandade. Som advocate företräder du endast det enskilda
barnet eller ungdomen, hon utbildar även andra som vill bli och ta på sig
uppdrag som advocate. Vi träffade även Jonathan Hajebi, 20 år och döv sedan
födseln. Han arbetade med administrativa uppgifter på Triangel och utbildar och
handleder både socialarbetare och andra professionella om döva barns
svårigheter och hur vi ska agera i mötet med dessa unga människor.
Triangel startades 1997 och är en fristående organisation. De tar uppdrag, från
hela England, som rör barn och ungdomar, i första hand funktionshindrade barn
och unga. Triangel hade fram till 2011 konsulterat 3000 döva och
funktionshindrade barn och ungdomar om vilket stöd de behövde. De handleder,
tar konsultationsuppdrag, de ger expertutlåtande och utbildar och handleder
föräldrar och professionella. Utöver detta tillhandahåller de utredningar,
advocacy, stöd och kommunikationshjälp. De används också som specialister i
polisförhör med barn. Triangel har också gruppverksamhet, och de träffas en
gång i veckan eller en gång i månaden, antalet träffar variera utifrån guppens
uppdrag. Barnen ses som experter och har en viktig roll i att utbilda
professionella som möter barn och ungdomar i sitt uppdrag. I vissa uppdrag
utgår ersättning till barnen/ ungdomarna. Vid det här tillfället hade Triangel tre
pågående gruppverksamheter. 7 – 12 år, 12 – 16 år och en grupp 16 – 25 år som
var särskilt duktiga på teknik. Denna grupp hade i uppdrag att handleda i hur
datorer kan användas som kommunikationshjälpmedel.
Barnen på Triangel är delaktiga i det mesta. Möblering och färgsättning av
lokaler, rekrytering av ny personal, de är rådgivare, konsulter och experter
utifrån sina egna erfarenheter. Exempel på arbete de varit delaktiga i är en
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undersökning som utförts åt ett sjukhus och där de fick bidra med sina svar på
frågan ” Vad gör en bra doktor respektive sjuksköterska?” utifrån sitt perspektiv
Dag två var en utbildningsdag med syfte att öka vårt kunnande, och vårt sätt att
samarbeta med barn och ungdomar med funktionshinder. Vi fick göra olika
praktiska övningar och inta rollen som barn respektive vuxen, vi använde heller
inget verbalt stöd, och fick uppleva olika situationer där barnen/ ungdomarna
blir frustrerade. Vi fick även med oss tips på hur frågor kan formuleras och att
det ofta handlar om enkla frågor som kan besvaras med ja och nej, vikten av att
återkoppla till barnet och att det är viktigt att vara tydlig med vad du vill och när
du är klar med dina frågor. Var noga med att om barnet får välja så måste du gå
barnet till mötes. Något som vi lätt kan applicera i vår egen verksamhet är de s.k
About med guider som är en enkel beskrivning med en bild av de vuxna som
barnen ska träffa. Exempelvis kan en About med guide inför första mötet
skickas hem till både barn och föräldrar. De som jobbar på Triangel tyckte också
att vi skulle ha namnskyltar och bilder tillgängliga på personalen, för att
informera barnen.
Vi fick även information av Jonathan om vad vi ska tänka på i mötet med döva.
I möten med döva människor är ögonkontakten viktig därför är det bra att sitta
vid ett runt bord. Vi fick också lära oss att döva barn ofta inte har en
åldersadekvat utveckling m.m.
När vi var där var det mest aktuellt för Triangel att förmedla ut kunskap om
Three way street, som egentligen kan översättas med att personal från Triangel
är med i olika samtal och situationer och tolkar eller bistår barnet i att förmedla
sina ståndpunkter/ synpunkter. Utgångspunkten är att kommunikation handlar
om två och det är den vuxne som har ansvar för att kommunikationen fungerar
som att använda ett språk som barnet förstår, att använda bilder/symboler för att
vara tydlig, att låta barnet få tid och att förbereda barnet. Den tredje deltagaren i
mötet kunde vara en förälder eller annan stödperson som var viktig för barnet.
Eftermiddagen dag två hade vi förmånen att träffa Senior doktor Anita Franklin
Childrens Society, som är en välgörenhet- och serviceorganisation som drivs
utifrån övertygelsen att varje barn har rätt till goda uppväxtvillkor. Hon beskrev
familjernas kamp för att barnens tillvaro och skolgång skulle utformas efter
barnens behov och förutsättningar. Det finns ingen motsvarighet till den svenska
rättighetslagstiftningen LSS i England. Familjerna är utlämnade till
välgörenhetsorganisationer.
Efter att vi kommit hem och det gått en tid så kunde vi tydligare se olikheterna
och vi kunde bl.a. konstatera att England har kommit längre när det gäller att
dela med sig av makt och beslut. De låter barnen vara med och påverka besluten
som ska fattas och har därför kommit längre i att ratificera barnkonventionen.
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Vi har inte med barnen i våra anställningsintervjuer, vi frågar inte barnen om
vad de tycker om att åka till korttids och vad vi vet finns ingen svensk forskning
om detta. Anita Franklin hävdade att man i England har forskat kring detta och
fått fram att barnen hellre åker på läger eller gör aktiviteter med
familjemedlemmar än bor på ett ”hem” en gång i månaden.
Under hösten 2011 och hela 2012 fortsatte implementeringsarbetet som bestod
av att kvalitetssamordnaren, som från sommaren 2011 fortsatte att leda projektet
i rollen som områdeschef för korttidsverksamheterna, handleda medarbetarna
när det gäller dokumentation och barnperspektiv. I dokumentationen skulle
framgå hur barn och föräldrar kommit till tals t ex när genomförandeplaner
utformades. Paralellt med detta fördes en dialog med LSS-handläggarna som var
en annan viktig del i implementeringsarbetet, gällande målformuleringar i
besluten, barnets perspektiv och innehåll i uppföljningar.
I samband med att vi deltagit i gemensamma utbildningar inom
verksamhetsområdet, framkom att det fanns låg tilltro bland personalen till den
egna kompetensen särskilt i verksamheter där barnets funktionsnedsättning är så
omfattande och genomgripande att journalföringen kan bestå av ”sovit gott”,
”ätit” och ”varit på toa”. Det blev viktigt att stärka medarbetare att lita till sina
kunskaper. Många har det som kallas ”tyst kunskap” om barn som inte
kommunicerar med språket utan med subtila kroppsrörelser eller att välmående
kan mätas i god sömn och god aptit t ex.
Bennich (2012) skriver i sin avhandling Kompetens och kompetensutveckling i
omsorgsarbete, att det finns flera olika definitioner av begreppet kompetens i
forskning och litteratur. Kompetens kan handla om en grupps eller individs
förmåga att utföra vissa aktiviteter och uppgifter (Rönnqvist 2000) enligt
Bennich. Kompetens kan också vara olika förmågor, erfarenheter, kunskaper
och attityder som en individ innehar och som används för att lösa uppgifter i
olika sammanhang (Davidsson & Svedin 1999). Bennich hänvisar till Ellström
(1991) som beskriver begreppet kompetens som handlingar som utförs på ett
framgångsrikt sätt och att det hänger ihop med praktisk tillämpning som bygger
på förmåga att utvidga tolkningen av hur man värderar och utför arbetsuppgifter.
Bennich (2012) beskriver att i flera studier från 80- och 90-talet finns det
beskrivningar av att omsorgspersonal upplevde att den erfarenhetsbaserade
kompetensen var den viktigaste (Svensson 1986; Johansson 1989; Wahlgren
1986). Bennich omnämner också tyst kunskap som en speciell form av
kompetens inom omsorgsarbete. Tyst kunskap beskriver Gustavsson (1993)
enligt Bannich, som ett annat begrepp för erfarenhetsbaserad kunskap. Tyst
kunskap är den sortens kunskap som har något gemensamt med den kompetens
som införskaffas genom något som benämns som informellt lärande. Informellt
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lärande sker oftast i sociala situationer, utan att personen är medveten om det
och utgår från tidigare praktisk erfarenhet (Eraut 2004) enligt Bennisch.
Inlärningen är inte planerad utan sker spontant i det dagliga arbetet (Rönnqvist
2001) enligt Bennich. Stor del av lärandet i omsorgsarbete sker just i form av
informellt lärande i vardagliga situationer. En risk med lärande i vardagliga
situationer kan vara att kompetensen som fås på detta sätt kan vara svår att
generalisera till principer som kan användas mer allmänt. (Engeström1994;
Eraut 2004) som Bennich hänvisar till. Vissa forskare anser att en individs
praktiska handlande utgår från teoretiska kunskaper (Ellström & Ekholm2001)
enligt Bennich. Bennich hänvisar till Gustavsson (2002) som beskriver ”veta
att” som det vi vet om olika företeelser som teoretisk kunskap. Till skillnad från
”veta hur” som är mer riktat mot att utföra en handling.
Begreppet formellt lärande är en beskrivning av kompetens som erhålls genom
teoretisk kunskap. Det formella lärandet sker ofta i skolmiljöer och vid andra
planerade utbildningar.
Ahnlund och Johansson (2006) för en diskussion som Bennich hänvisar till, om
vikten av att olika sorts kunskap behöver tas till vara, alltså både teoretisk och
praktisk, och att personal ges möjlighet att använda all sin kunskap i förhållande
till den brukargrupp man arbetar med. Den praktiska erfarenheten har störst
betydelse enligt (Alsterdal 2001), som också hävdar att utbildning är viktig för
att kunna reflektera över det som görs i praktiken enligt Bennich. Ett växelspel
mellan teori och praktik i utbildningar kan motverka att det praktiska arbetet
stagnerar (Svensson 1986) enligt Bennich.
Den tredje formen av lärande, som benämns icke-formellt lärande beskrivs som
den sortens lärande som sker utanför reguljära eller formaliserade utbildningar
och där man inte erhåller ett utbildningsbevis. Bennich visar att denna form av
lärande kan ske genom föreläsningar, seminarier, kurser studiecirklar och
förbättringsprojekt men även genom arbetsrotation och självstudier (Svensson
m. fl. 2001; Rönnqvist 2001)
Den kompetensutveckling som genomförts i projektet har skett i form av
utbildningsinsatser som både utformats lokalt i Motala av nyckelpersoner med
relevant kunskap och i möten internationellt och nationellt genom en nationell
konferens. Studieresan till Brighton innehöll en utbildningsdag som gav oss ett
internationellt perspektiv på hur man arbetar med barns delaktighet och kunskap
om nya metoder som vi tog med oss och sedan provade i de egna
verksamheterna. Alla de ovan nämnda utbildningsinsatserna har varit former för
icke-formellt lärande enligt Bennich (2012) i sammanfattningen ovan.
Så kallad tyst kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap (Gustavsson 1993) är en
form av informellt lärande (Bennich 2012). I arbetet med målgrupperna på
korttidshemmen är kombinationen av formellt lärande, grundutbildning och
vidareutbildning som sker i skolmiljöer och planerade utbildningar, ickeformellt lärande, föreläsningar seminarier på en- eller tvådagarsutbildningar, och
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informellt lärande, tyst kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap av största vikt
för att en verksamhetsutveckling och kompetensutveckling ska kunna ske. Det
är viktigt att stärka medarbetare att stå upp för sina kunskaper. Många i
verksamheterna har det som kallas ”tyst kunskap” om barn som inte
kommunicerar med språket utan med subtila kroppsrörelser eller att välmående
kan mätas i god sömn och god aptit t ex. Att stå på sig i de kunskaperna är ett
sätt att visa att man som personal står upp för barnperspektivet.
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5. Förmätning
I syfte att studera eventuella förändringar genomfördes en förmätning där vi
granskade fyra ärenden från varje verksamhet utifrån barnperspektiv,
föräldraperspektiv, personalens perspektiv samt hur målsättningen var
formulerad och hur dokumentationen var gjord i genomförandeplanen med
utgångspunkt i BBiC:s livsområden.
12 ärenden valdes ut, fyra från verksamheten Delfinen, fyra från Högerkroken
och fyra från Båten. En genomgång gjordes utifrån:
x Beställning
x Genomförandeplan
x Journalanteckningar
Grundförutsättningarna för de ärenden som valdes var att de hade aktualiserats 1
januari till 30 juni 2010 och journalanteckningarna skulle vara gjorda fram t o m
1 januari 2011.
Vi studerade om beställningen, genomförandeplanen och journalanteckningarna
var formulerade utifrån BBiC:s livsområden. Vi tittade även på hur olika
perspektiv framkommer i det skrivna. Perspektiven var:
x barnperspektivet
x föräldraperspektivet
x personalens perspektiv
I valet av ärenden tog vi hjälp av samordnaren för LSS-insatser när det gällde
Högerkroken och Delfinen och administrativ personal när det gällde Båten. De
gick efter kriteriet att ärendet skulle öppnats under tiden 1 januari till 30 juni
2010 eller så snart tillbaka i tiden som möjligt. När det gällde Högerkroken var
det ett ärende som stämde in under den premissen. Av de andra tre var det två
där nytt beslut verkställts under 2009. Insatsen hade varit pågående sedan
tidigare. I det fjärde ärendet hade nytt beslut verkställts under 2007. Även i det
fallet hade insatsen varit pågående sedan tidigare. Tre andra ärenden kunde valts
istället men de ungdomarna skulle troligen flyttas över till LSS Vuxen under
2012.
När det gäller Delfinen var ett ärende verkställt under 1 januari till 30 juni 2010.
Ett ärende var nytt för Delfinen under 2009 men beslut om utökning av insatsen
verkställdes i januari 2010. I de andra två ärendena var nya beslut verkställda
under 2008 och 2009. Insatsen hade i båda de ärendena varit pågående sedan
tidigare. Två andra ärenden kunde valts ut men de ungdomarna skulle troligen
överföras till LSS Vuxen under 2012.
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När det gällde verksamheten Båten så var alla fyra ärenden uppstartade under
perioden 1 januari till 30 juni 2010.

5.1 Beställningar
Enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, kan föräldrar
till barn och ungdomar samt enskild ungdom göra en ansökan om insatser via
socialkontorets mottagning för äldre och funktionshindrade. I § 9:6 framgår att
insatsen korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation
och miljöombyte och/eller för att ge anhöriga tillfälle till avlösning.
Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat
sätt, t ex läger- eller kolonivistelse. Korttidstillsyn kan alltså beviljas utan att
behov av avlastning finns hos föräldrarna. Ansökan fördelas till en handläggare
som träffar föräldrar och barn och samtalar om de behov och förutsättningar som
föreligger. Handläggaren samlar information om behov av stöd, typ av
funktionsnedsättning, hälsotillstånd samt boende- och social situation som
samlas till en utredning som ligger till grund när beslut om insatser ska fattas.
Beslut om vad insatsen ska innehålla formuleras i en beställning som skickas till
samordnaren för LSS-insatser barn och ungdom. Utifrån beskrivning av diagnos
och funktionshinder kontaktar samordnaren det av de två korttidshemmen som
är mest lämpat att ta emot barnet.
När det gällde åtta utvalda ärenden från korttidsverksamheterna så framkom inte
att barnen blivit tillfrågade om egna åsikter eller undringar utifrån eventuell
vistelse på korttids i någon av beställningarna. I beskrivningen av syftet med
insatsen framkom föräldrarnas behov av avlastning och att ge möjlighet för
barnet till miljöombyte, stimulans och personlig/social utveckling. Detta
exemplifierades med att föräldern ”blir avlastad i omvårdnadsarbetet vilket ger
möjlighet till egen tid samt tid för syskonen som finns i familjen”. Samtidigt får
barnet ”miljöombyte och möjlighet till personlig utveckling.
I de fyra ärenden som valts ut från verksamheten Båten fanns inga beställningar
att granska.

5.2 Genomförandeplaner
Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan föräldrar, barn och
personalen som ska utföra insatsen (Carlsson och Nilsson, 2011). ”När
genomförandeplanen upprättas handlar det inte om att på nytt ta ställning till
vilka behov som ska tillgodoses hos den enskilde, utan konkret beskriva hur
beslutet skall omsättas i praktisk handling” (Socialstyrelsen 2006, s. 170). Enligt
socialstyrelsen är syftet med genomförandeplanen att det praktiska
genomförandet av den beslutade insatsen struktureras och följs upp. I
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genomförandeplanen kan även framgå vilka samarbetspartners som ingår och
vad de ansvarar för. (Carlsson och Nilsson, 2011).
I Motala kommun strukturerades arbetet inom Individ och familjeomsorg
utifrån BBiC – barns behov i centrum- både när det gällde myndighetsutövning
och utförande av insatser. Utredningarna som gjordes utifrån LSS hade inte
utgått från BBiC men i korttidsverksamheterna och på Båten hade valet gjorts att
ha den utgångspunkten. Det var barnets behov som ska skulle vara i fokus och
för att täcka in behoven finns sju livsområden att utgå ifrån. De är hälsa,
utbildning/fritid, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande,
känslo- och beteendemässig utveckling och klara sig själv. Alla sju livsområden
behövde inte vara aktuella för varje enskilt barn. Behoven kunde inrymmas i
några av dem.
Genomförandeplaner utifrån BBiC:s livsområden var gjorda i sex av de åtta
ärenden som valts ut på korttidsverksamheterna. Det som styrde vad som
kommer med i genomförandeplanen var syftet i beställningen som formulerades
som huvudmålsättning i genomförandeplanen. Vilka livsområden som blev
aktuella styrdes av målsättningen. I något fall hade en utvidgning av
målsättningen skett med ett livsområde som personalen tyckte var viktigt. I
något fall framgick att det var föräldrarna som medverkat till delmål under
någon rubrik. Det fanns inte dokumenterat att barnet kommit med förslag till
delmål i något av de åtta ärendena. I två av genomförandeplanerna fanns det
något skrivet under varje livsområde men texten var inte formulerad som ett
delmål. Det kunde vara en beskrivning av vilken skola barnet gick på under
rubriken ”Utbildning” eller en beskrivning av familjekonstellationen och om
familjen bodde i lägenhet eller villa under ”Familj och sociala relationer”. Detta
handlade inte om barnets behov vilket skulle formuleras i ett delmål utan mer
om att det inte skulle vara tomt under någon av rubrikerna. Denna slutsats kunde
dras utifrån vad som framkom i samtal med personalen när vi diskuterade om
genomförandeplaner och BBiC:s livsområden.
Genomförandeplan var gjord i två av fyra ärenden i verksamheten Båten. En av
genomförandeplanerna var daterad men det framgick inte om det är datumet då
föräldrar och eventuellt barn skrev under genomförandeplanen eller datum för
utskrift. Genomförandeplanen gjordes när den så kallade kartläggningen var klar
och utifrån den hade det formulerats en målsättning. Kartläggningen var en
period på ca 5 veckor då medarbetare på Båten träffade föräldrar, barn och andra
viktiga personer som fanns kring barnet i olika konstellationer. Detta skedde
både på Båten, i hemmet och i skolan för att en bild av nuläget skulle kunna
presenteras och för att få fram grundinformation/kunskap om de behov som
genomförandeplanen skulle utgå ifrån. I ett av ärendena hade del av
målsättningen inte kommit med i genomförandeplanen. I målsättningen stod att
”Socialt träna sig att hantera konflikter och kamratrelationer” men det stod inget
nämnt om detta under rubriken ”Socialt uppträdande”. Under rubriken ”Klara
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sig själv” stod skrivet att ”Kunna se sitt ansvar i omvärlden och påverka den
positivt för egen del”. Här ställde vi oss frågan för vem är detta skrivet och hur
skall det förstås? I genomförandeplanen i det andra ärendet gick det att härleda
delmålen under alla rubriker som använts till målsättningen.

5.3 Journalanteckningar
Genomförandet av insatser enligt LSS och SoL ska dokumenteras. Olika rutiner
kan tillämpas. I vissa fall görs dokumentationen direkt i journalen, i andra gör
medarbetarna löpande arbetsanteckningar som sedan gås igenom och beslut
fattas om vilka uppgifter som ska föras in i journalen (Socialstyrelsen, 2006). I
verksamheterna i Motala kommun var målsättningen att journalanteckningarna
tydligt skulle utgå från de livsområden som fanns med i genomförandeplanen.
Specifika händelser i barnets familj, i verksamheten eller i annat sammanhang
som kunde påverka barnet skulle också dokumenteras.
Inte i något av de åtta ärendena på Delfinen och Högerkroken hade
journalanteckningar förts om att genomförandeplanen hade upprättats och att
den var undertecknad av föräldrarna. Det fanns heller ingen journalanteckning
om att barnet varit delaktigt när genomförandeplanen formulerades i något
ärende. Journalanteckningar som var gjorda utifrån delmålen i
genomförandeplanen lyste med sin frånvaro.
I alla fyra ärenden från Båten fanns journalanteckningar skrivna. I två av
ärendena var uppdraget från arbetsgruppen tydligt redovisat. I ett ärende gick det
tydligt att följa att journalen var skriven utifrån delmålen under BBiCrubrikerna. Som ett exempel fanns anteckning från hembesök en morgon för att
se hur morgonrutinerna fungerade i familjen. Några dagar senare var det en träff
i hemmet igen för att presentera ett schema med morgonrutiner. Ett par veckor
senare fanns en journalanteckning om att ett samarbete mellan Båtens personal
och föräldern angående schema för morgonrutiner och att personal funnits med
vissa morgnar och stöttat upp hade gjort att barnet hade kommit i tid till skolan i
mycket större utsträckning än tidigare. Föräldrar och personal på Båten och i
skolan berättade om positiva förändringar men barnets röst var helt frånvarande.
Sammanfattningsvis har vi identifierat att i i beställningar råder
föräldraperspektiv, föräldrarnas behov av avlastning är genomgående i samtliga
beställningar. Barnens egna åsikter om insatsen finns inte belyst i någon
beställning. Genomförandeplaner var upprättade i åtta av 12 ärenden, inte heller
här framkommer barnets ställning och åsikter. Journalanteckningar fanns inte i
LSS verksamheterna. På båten fanns journalanteckningar i de utvalda ärendena
men var svåra att följa och att koppla till de upprättade genomförandeplanerna.

30

5.4 Intervjuer med ungdomar
Fyra ungdomar från de olika verksamheterna intervjuades. Temat för
frågeställningarna i intervjuerna var:
x Blir du lyssnad till? Hur i så fall?
x Får du vara med och påverka? På vilket sätt?
x Hur blir du bemött?
Vetenskapsrådets
Forskningsetiska
principer
inom
humanistisksamhällsvetenskaplig forskning (1990. 1999) tar upp fyra grundläggande
huvudkrav som bör följas i forskning inom området. Dessa är
informationskravet,
samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet
och
nyttjandekravet. Samtliga föräldrar till de barn som deltagit i intervjuer i
projektet informerades om syftet och gav skriftligen samtycke till sitt barns
deltagande. I informationsbrevet som skickades ut (godkänt som ”lättläst”)
framgick att innehållet i intervjuerna kommer att redovisas på ett sätt så att det
inte går att spåra vem som har sagt vad. God man för den ungdom som fyllt 18
år fick muntlig information om projektet och intervjun.
Ett av de förväntade resultaten i projektet var att få kunskap från barn/ungdomar
om deras syn på delaktighet och hur nöjda de är med sina beviljade insatser. I
förmätningen ingick därför som en del att intervjua fyra ungdomar från de olika
verksamheterna.
Som intervjuare var vi två olika personer både vad det gäller personlighet och
vilka erfarenheter och kunskaper vi hade med oss om barn med
funktionsnedsättningar och samtal med barn. Vad behövde vi då tänka på inför
intervjuerna med barn och ungdomar som har intellektuella och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? En del av vår kunskap och erfarenhet
fick vi bekräftad i litteratur om ämnet (Cederberg m fl, 2011). Det är inte helt
lätt att i samtal med barn och ungdomar få en berättelse som är fullständig och
korrekt och det är mycket som spelar in exempelvis ålder, mognad och hur
motiverad barnet är inför samtalet. Har barnet dessutom intellektuella och/eller
neuropsykiatriska svårigheter så kräver det extra medvetenhet och kunskap om
bemötande för att barnen ska kunna svara på frågor eller berätta något så korrekt
som möjligt (Cederborg m fl, 2011). Barn som har diagnosen
utvecklingsstörning kan ha nedsatt minnesförmåga och det kan finnas ökad risk
att fantasin skenar iväg (Gudjonsson & Henry, 2003; Kebbell & Hatton, 1999)
men svårigheter hos olika individer kan variera även om diagnosen är den
samma (Ceci, Bruck &Battin, 2000; Gudjonsson & Henry, 2003) vilket
Cederborg m fl, 2011 hänvisar till. I mötet med barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionshinder i form av autismspektrumstörning kan det
vara bra att vara förberedd på att de kan ha svårt att hantera sociala koder. De
kan uttrycka sig på ett sätt som kan uppfattas som korthugget, ohyfsat eller
övertydligt eller med en rakhet och ärlighet som ibland kan såra andra utan att
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de själva uppfattar det. Ögonkontakt är också något som kan vara svårt att
hantera (Cederborg m fl 2011). Att människor överlag kan ha svårigheter att
berätta och svara på frågor om egna erfarenheter behöver inte innebära att de
inte kan berätta. Svårigheten kan istället handla om utformning och kvaliteten på
de frågor som ställs enligt Kebbel & Hatton, (1999) i Cederborg m fl (2011).
Precis som med andra barn och unga är det öppna frågor som verkar ge den mest
korrekta informationen även om berättelserna och svaren formuleras på ett annat
sätt av barn med funktionsnedsättning. Som intervjuare kan man tänka på att
starta med öppna frågor och fortsätta med mer specifika vid behov (Gordon &
Schroder, 1995; Lamb, 2008) i Cederborg m fl, 2011.
I urvalsprocessen inför intervjuerna tog vi hjälp av de medarbetare som ingick i
Reflektionsgruppen eftersom de hade kännedom om ungdomarna i
verksamheterna och utifrån att de visste mer om vilka som kunde tänkas vara
positiva att delta. I de här inledande intervjuerna tänkte vi oss att alla ungdomar
skulle ha språket som sitt främsta kommunikationssätt. Förslag på de fyra
ungdomar som skulle kontaktas blev två flickor och två pojkar som hade insatser
på Båten, Högerkroken och Lyckornas Fritids.
I Reflektionsgruppensgruppen tog vi även upp vilka frågeställningar som vi
tänkt oss och fick positiv respons på dem. Tre av de fyra ungdomarna var under
18 år och därför behövdes vårdnadshavares godkännande. Den fjärde ungdomen
hade fyllt 18 år och därför kontaktades dennes gode man som fick muntlig
information om intervjun.
Utformningen av informationsbrevet till föräldrarna hade gruppen synpunkter
på. Språket var alltför akademiskt och svårbegripligt med tanke på att det fanns
föräldrar som kunde ha svårigheter att ta till sig skriftlig information. Detta
resulterade i en genomlysning utifrån mallen för ”lättläst” och att en ny version
av informationsbrevet togs fram. Nästa steg blev att skicka ut brev till tre av
ungdomarnas föräldrar (Bilaga 2). När inget svar inkommit efter två veckor
ringdes föräldrarna upp och det visade sig att två brev inte nått mottagaren och
att det tredje efter öppnandet hamnat bland reklam och tidningar och sedan
glömts bort. Två av föräldrarna var positiva till att deras barn skulle intervjuas
och till dem skickades informationsbrevet på nytt tillsammans med ett frankerat
svarskuvert för det skriftliga godkännandet. En förälder tyckte att det var ett bra
initiativ att ta reda på vad ungdomarna själva tycker om sin insats men gjorde
bedömningen att det inte var aktuellt då hennes pojke skulle inleda en
psykologkontakt om några veckor. Den fjärde flickan tillfrågades om deltagande
av personal på korttidshemmet i anslutning till när intervjun skulle göras.
Två svarsbrev skickades tillbaka varav ett var underskrivet för godkännande. I
ett av dem meddelade föräldern att hennes ungdom inte ville ställa upp på en
intervju. Detta resulterade i att vi hade två ungdomar som var intresserade av
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intervju men vi behövde två till. Detta gjorde att vi vid nästa möte med
reflektionsgruppen åter tog upp frågan om det fanns förslag på ungdomar i
verksamheterna. Förslag på en pojke och en flicka togs fram. Denna gång
kontaktades föräldrarna via telefon och fick då information innan
informationsbrevet med svarskuvert skickades ut. En av ungdomarnas föräldrar
kontaktades av en medarbetare på aktuell verksamhet och svarade då ja.
I det brev som skickades till ungdomarna med kallelsen till intervju bestämde vi
oss för att skicka med en beskrivning av oss själva i form av en ”About me
guide” eller Om mig! som den översatts till på svenska (Egen växtkraft, 2011).
Idén kommer från England där personal inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvård valt denna modell för att på ett personligt sätt presentera sig själva
(Engelsk referens 2009). Guiden innehåller en mycket kort personlig
beskrivning av den vuxne med exempel på vad denne har för intressen, tycker
mer eller mindre om, sina framtidsdrömmar med mera. Där finns också med en
förklaring till vad den vuxne har för roll inom verksamheten. Som komplement
till texten finns foton och bilder som anpassas till det barn som ska ta del av
informationen. Erfarenhet visar att vuxna som är stödpersoner till barn i sin
yrkesroll ofta ställer personliga frågor inom känsliga områden till barn och
ungdomar men berättar sällan något om sig själva. Att vara lite mer personlig
själv kan göra att det blir lättare för barnet att börja berätta. (Bilaga 3)
Under fyra dagar på sportlovet 2012 utfördes de fyra intervjuerna. Vi träffade de
fyra ungdomarna i för dem välbekanta miljöer i form av korttids- eller
fritidsverksamhet samt på verksamheten Båten, med pågående verksamhet
utanför rummet där vi satt. Varje intervju tog ca en halvtimme och utformades
som ett samtal utifrån ett antal frågeområden på temat delaktighet (Bilaga 4).Tre
av dem fick en inbjudan med ”About me guide” och alla tre tyckte att det var bra
att få ansikten på de personer som de skulle möta. En av de intervjuade hade
synpunkter på att fotona var för otydliga. Hen efterfrågade närbilder på
personernas ansikten.
Här följer ett avsnitt som sammanfattar det ungdomarna svarade i intervjuerna
utifrån frågor som fanns förberedda i Frågeområden (Bilaga 4) samt citat som
exempel på hur ungdomarna svarade.
De första frågorna som ställdes handlade om hur personalen lyssnar.
Ungdomarna upplevde att de blir lyssnade på och gav exempel på hur det kan
visa sig vilket de inte tyckte alltid var så lätt att beskriva med ord, vetskapen
bara fanns där. För någon visade det sig konkret genom att personen som man
pratar med har ögonkontakt för då ser man att de lyssnar. Ett annat exempel
handlar om att få frågor om vad vi ska göra idag och vad som hände igår och att
det finns intresse att lyssna på svaren. Ett kännetecken för att personal är bra är
just att de lyssnar.
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IP - ”Jag kan väl säga att när jag säger vad jag tycker så är det oftast
att de lyssnar”.
IP- ”Jag vet inte hur det märks (att de lyssnar), jag ser det inte på dem
men de gör faktiskt det”.
Förväntningarna på ett gott bemötande handlade om vikten av att känna sig
välkommen, att personalen är snäll och att de lyssnar och tar sig tid. Personalen
ska ha en bra inställning till sitt jobb vilket innebär att de ska vara glada och på
gott humör när de är på jobbet. De ska vara engagerade och finnas bland
ungdomarna och ha koll när det händer saker mellan ungdomar som kan kännas
svåra eller jobbiga. Det är viktigt att känna personalens stöd.
IP -”De är jättesnälla! De tröstar när man är ledsen, frågar om man vill
hänga med när de ska någonstans. De är bra som de är”.
IP- ”De blir glada av att se mig. De går och öppnar dörren ibland när
de ser att jag kommer”.
När det gällde aktiviteter, vilka maträtter som ska servas tycker ungdomarna att
de mestadels blir lyssnade på och de har förståelse för att alla som finns i
verksamheten ska få vara med och bestämma någon gång. De kan inte få sin
vilja igenom varje gång.
IP-”Vi kom överens om vad vi skulle göra, t ex titta på film, vilken vi
skulle hyra och så kom vi över ens”.
Medvetenheten hos ungdomarna om varför de är på respektive verksamhet var
ganska låg. Flera gav osäkra och diffusa svar. En ungdom visste att man är på
fritids när föräldrarna jobbar men på det gamla fritidset var plötsligt alla yngre
och det var tråkigt att det inte fanns jämnåriga att vara med. När hen kom till
nuvarande verksamhet blev situationen annorlunda med flera ungdomar i samma
ålder. Varför ungdomarna är i verksamheten har de flesta inget svar på. En av
ungdomarna har varit på korttids sedan sexårsåldern och vet inte varför hen är
där och har heller inte funderat på det.
IP -”De har sagt till mig att jag var sex. Jag började här och jag grät
när jag började men det gick över sedan”.
IP- ”Jag vet inte (varför jag är på korttids). Jag har inte tänkt på det”.
En annan ungdom berättar att hen inte var förberedd på att komma till
verksamheten och undrade var hen hade hamnat. Den enda hen visste var att
man jobbade ihop med socialen och att det var problem hemma och i skolan.
Orsaken var otydlig men det handlade om att det skulle bli bättre hemma. Det är
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inte ovanligt att ungdomarna anser att de själva är anledningen till att de finns i
verksamheten.
IP- ”Det var ingen som förklarade. Jag insåg att jag gjorde fel, det var
därför det var sådana problem i skolan och hemma. Mamma sa att jag
skulle hit”.
Något som framkom i flera av intervjuerna var en ambivalens hos ungdomarna.
De beskrev frustration när de inte får vara med och bestämma om en aktivitet
som ska göras regelbundet varje vecka och som upplevs som tråkig eller att det
är för många bestämda tider i veckan som ska passas. Men samtidigt fanns en
medvetenhet om att det är bra för det egna måendet att göra aktiviteterna. En av
ungdomarna gick och simmade både på skoltid och med korttids och hade
bowling med korttids.
I- ”Vad skulle du vilja göra som är roligt då”?
IP-” Inte simma och inte bowla. Jag simmar en gång i veckan med
skolan på tisdagar och ibland på torsdagar har jag gympa med skolan
och sedan simhallen med fritids. Jag har så mycket att göra!”
I- ”Men det är sådana saker som du ska göra för din rygg”.
IP- ”Och för min nacke med. Så det är bra att göra”.
En annan av de här ungdomarna uttryckte ambivalens över att inte få bestämma
att hen inte ville vara med i fritidsverksamheten. Ett skäl var att hen ibland
tycker att det är jobbigt att vara på fritids för att hen skäms för att synas med de
andra ungdomarna där. Föräldrarna bestämde att hen skulle delta för att inte bli
för isolerad. Samtidigt höll hen med om att det nog skulle bli ensamt i längden
att bara sitta hemma.
IP-” Ja jag kan vara hemma själv men då är det ju det att jag inte har
så mycket kompisar. Jag har svårt att få kompisar. Jag har försökt men
de försöker inte”.
I- ”Mm. Men då kanske det är bra att vara i verksamheten”.
IP- ”Ja så att jag kommer bort lite”.
Sammanfattningsvis framkom att ungdomarna visste vad ett gott bemötande är
och att personalen i dagsläget svarade upp mot den bilden. Ungdomarnas
inställning var att personalen är bra som de är nu och att de lyssnade på deras
åsikter när det gällde aktiviteter, maträtter, läggtider och hur länge det är ok att
sova på morgonen. De hade en bild av vad gott bemötande är och kunde
beskriva det.
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Något som förvånade oss var att kraven på vad ett gott bemötande är, inte var så
stora. Att känna sig välkommen och att personalen är snäll och ställer
intresserade frågor räckte långt. Att personalen är glada och på gott humör när
de är på jobbet var också viktigt. Slutsatsen som vi drog var att det
grundläggande behovet hos ungdomarna verkade vara att känna sig sedda av de
som arbetar i verksamheten.
Korttids och fritids fungerade för några av ungdomarna lite som en fristad där
det fanns vuxna som har tid. Där fanns möjlighet att vara med jämnåriga men
också till lugn och ro där ungdomarna inte behöver konkurrera med syskon om
uppmärksamheten från de vuxna eller kämpa med att få till kompisrelationer
med andra som inte vill bli kompis, som en av ungdomarna uttryckte det.
Något som bekymrade oss men som vi samtidigt inte förvånades så mycket över
var att ungdomarna hade liten kunskap om varför de var på korttids och fritids.
Svaren på frågan blev knapphändiga och som intervjuare var vi försiktiga med
att ställa följdfrågor när vi upplevde att flera av ungdomarna hade svårt att svara.
Detta tror vi kunde handla både om funktionsnedsättningen och att de faktiskt
inte vet varför de var på korttids och fritids.
När vi lyssnade på intervjuerna blev det tydligt att vi ställde övervägande slutna
frågor och att detta kunde hänga ihop med att ungdomarnas funktionshinder
spelade in och märktes av. En av ungdomarna hade vid flera tillfällen svårt att
svara när vi ställde öppna frågor. T ex frågan ”Vad tycker du är roligt att göra
när du är på korttids?” och då formulerades frågan om till ”Tycker du att det är
roligt att laga mat?” Detta är en ledande fråga men den hjälpte oss att komma
vidare i samtalet och prata om ett tema där vi kunde ställa frågor om delaktighet
och medbestämmande.
Vid den sista träffen för terminen i reflektionsgruppen våren 2012 tog vi hjälp
av deltagarna, personal från korttids, fritids, LSS-handläggare och samordnare
för LSS-insatser, genom att de fick svara på samma frågor som ungdomarna
gjorde i intervjuerna. På frågan om personalen lyssnar på barnens åsikter så
tyckte alla att det blivit en skillnad. Sedan starten med verksamhetsutvecklingen
med föreläsningar och träffar i Reflektionsgruppen utifrån förstärkt
barnperspektiv tänkte alla mer på att lyssna, samtala med och ta till vara barnens
åsikter. I vissa fall hade barnets åsikter blivit viktigare än föräldrarnas, i och
med att det växte fram en större lyhördhet för när föräldrar och barn tycker
olika. Redan i den första telefonkontakten när en behovsutredning ska göras av
LSS- handläggare på Socialkontoret, ställs oftare frågan vad barnet har för
inställning till den insats som ansökan gäller.
”Det är härligt att se glädjen hos barnen och ungdomarna över att det är någon
som vill veta vad de tycker”. Så uttryckte sig en av deltagarna i gruppen. Av
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detta följer att det behövs tid för att kunna samtala med barnen. Ett exempel på
detta som kom upp var i ett ärende där beslut om kontaktperson fattats där
ungdomen först var negativ till insatsen men blev mer positiv under samtalets
gång blev. När det fanns tid att lyssna och resonera kring för och nackdelar
växte ett förtroende fram i samtalet som gjorde att ungdomen började prata om
att hen inte hade så många kompisar så det kanske skulle kunna vara bra med en
kontaktperson ändå.
Något som också kom fram under samtalet i Reflektionsgruppen var funderingar
kring möjlighet för mer högfungerande ungdomar att få göra studiebesök på
korttids eller fritids för att själv kunna göra sig en bild av verksamheten. Ofta är
det föräldrarna som besökte en verksamhet.
Som handläggare kanske det kan vara en fördel att ungdomen har besökt en
verksamhet och träffat personalen där så att de vet lite mer om vad de tackar nej
till. Ofta är det just bristen på förmåga att kunna föreställa sig som gör det svårt
för ungdomen. En rädsla kan finnas hos handläggaren att ungdomen invaggas i
en falsk förhoppning om att här ska jag få vara om det sedan visar sig att
handläggaren måste meddela avslag på sökt insats.
På frågan hur personalen lyssnar på barnen tyckte flera av deltagarna i gruppen
som arbetade i någon av korttidsverksamheterna att de oftare ställde frågor i
vardagssituationer och att de stämmer av vad barnet tycker många gånger under
en och samma dag oftare än förut. Tidigare kunde det dröja till ett inplanerat
möte med barn och föräldrar. Någon tog också upp att det är vanligare att
föräldrar ifrågasätter vad ungdomarna tycker än tvärt om. Det som framkommer
är att uppmärksamheten på barnets perspektiv har ökat i de fall när föräldrar och
barn tycker olika och att samma fråga ställs igen till barnet när föräldrarna inte
är med för att höra om deras åsikt är den samma då. Här kommer det behövas
mycket arbete och flera diskussioner framledes.
En fråga som också kom upp under samtalet i Reflektionsgruppen gällde hur
man lyssnar på barn som inte kommunicerar via språk, tecken eller Blizz utan
genom kroppsspråket. Personalen på Högerkroken och Delfinen är duktiga på att
avläsa signaler via kroppsspråket t ex. För en del barn är god sömn, att de ätit
bra och varit på toaletten tecken på välmående. Reflektionen att det är svårt att
vara helt säker på att tolkningen av vad en människa uttrycker även om den har
ett språk kommer upp men också att protesterna om det blivit en feltolkning kan
vara tydligare tack vare språket.
Exempel på gott bemötande hos personal som kom upp i Reflektionsgruppen var
att vara glad och öppen, ge tid, titta på personen som pratar så att det blir en
riktig kontakt och att verkligen ha fokus på barnet eller ungdomen. Ett annat

37

exempel var att det är viktigt att inte lova för mycket utan istället be att få
återkomma när svaret kan bli tillräckligt tydligt.
Någon upplevde att det är svårt med öppna frågor. Att det ibland är svårt att få
svar från ett barn eller en ungdom, beror det på funktionshindret eller ovana vid
att framföra sina åsikter och bli lyssnad till?
Ett exempel som gavs på att personalen lyssnar var att barnen och ungdomarna i
stor utsträckning är med och bestämmer aktiviteter. Men det gäller att prova sig
fram för att förstå vad var och en verkligen vill. När det gällde aktiviteten
bowling på en av verksamheterna var det en aktivitet som alla åkte iväg på men
som det egentligen bara var en som ville när personal tog sig tid och tog reda på
mer information. Någon ville absolut inte. Det slutade med att bowling togs bort
som gruppaktivitet och att två ungdomar började spela och träna bowling på sin
fritid.
Det gäller också att vara uppmärksam på när det är någon som tappar intresse
för en aktivitet och ta reda på vad det beror på att aktiviteten inte är lika rolig
längre. Fokus behöver läggas inte bara på själva aktiviteten utan även
omständigheterna omkring. Exempelvis transport dit och hem, om schemat i
skolan har ändrats eller om det är annat som spelar in.
När det gäller mat och matsedel var åsikten hos personalen på korttids att barnen
är med och påverkar med önskemål och delaktighet genom att handla och laga
mat. Personal från ett korttids beskrev att de lyssnar mycket på barnens
önskemål och det kan ibland lagas fyra rätter till en måltid. Detta har gjort att
barnen upplever att detta görs just för mig och att matsituationerna delvis har
blivit lugnare.
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6. Eftermätning
Då verksamheterna bytt dokumentationssystem, LSS verksamheterna
dokumenterar numera i ICF- CY och verksamheten Båten (IFO) dokumenterar i
Viva så redovisas Båten och LSS verksamheterna separat. När vi gör
eftermätningen pågår processen med att byta till ett nytt dokumentationssystem
och avsluta det gamla. Verksamheterna har kommit olika långt så av den
anledningen redovisas Båten och LSS verksamheterna för sig.

6.1 LSS verksamheter
I de 10 ärenden som valts ut till eftermätningen var det tre som var med i
förmätningen. Tre ärenden hade en beställning som var gjord i SOFIA-systemet
och hade det inte varit en uppföljning med LSS handläggare så var inte
målsättningen gjord i ICF-CY.

6.2 Beställningar
I beställningarna som var gjorda i ICF-CY vilket gällde ärenden till
korttidshemmen Delfinen och Högerkroken, fanns en särskild rubrik som är
barnets ställningstagande. Där beskrev handläggaren hur mötet med barnet hade
gått till och om det framkommit någon åsikt från barnet eller en motivering
varför ett möte inte hade kommit till stånd. Det fanns en notering under den
rubriken i alla beställningarna utom två där rubriken inte fanns med över huvud
taget. I den ena beställningen kunde detta bero på att barnet som det gällde
beskrevs som ”mycket svårhanterlig och beteendestörd” och att hen endast
kommunicerade med ljud och höga skrik och inte tog ögonkontakt. Även i
övriga beskrivningar framkommer att det är svårt att få kontakt med barnet. I
den andra beställningen var det svårare att förstå varför rubriken Barnets
ställningstagande inte var med i beställningen. Det aktuella barnet
kommunicerade via tal och skrift och hade i en intervju med projektledarna
beskrivit hur det var att vara på korttidshemmet och berättat om sin syn på skälet
till att hen var där och vad hen tyckte om att vara där.
Exempel på vad som skrevs under rubriken barnets ställningstagande kunde vara
”Barnet kan utifrån sin funktionsnedsättning inte på egen hand ta ställning till
om hen vill vara på fritids eller inte”, eller en beskrivning av att handläggaren
hade träffat barnet men att barnet ”inte hörts i frågan om att vara mer tid på
korttids”. I en beställning som handlade om utökning av en insats framkom
under rubriken aktuell situation att ungdomen ifråga på olika sätt sade att hen
inte ville sova på korttids eller kom till personalen och berättade att hen hade ont
på olika ställen på kroppen eller var sjuk för att påtala att hen ville åka hem och
sova.
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Under rubriken syftet med insatsen var det både barnets och föräldrarnas behov
av insatsen som beskrevs förutom i en beställning där endast barnets behov var
beskrivet. Det sistnämnda exemplet lyder ”Barnet ska få en stimulerande fritid
tillsammans med andra ungdomar och ges möjlighet till social utveckling”. När
både barns och föräldrars behov beskrevs så handlade det om möjlighet till
stimulans, miljöombyte, kontinuitet och struktur för barnet och avlastning för
föräldrarna. I en beställning beskrevs barnets behov av att frigöra sig från
föräldrarna och föräldrarnas behov av avlastning. Barnets behov stod först under
syftet i alla beställningar utom en där föräldrarnas behov var beskrivet först.
I beställningarna som valts ut var det liksom i förundersökningen fortsatt stort
fokus på beskrivningar under rubriken medicinsk/funktionsmässig situation och
barnet blev mycket sitt funktionshinder. Samtidigt gjordes också beskrivningar
av funktionsnedsättningen och vad barnet/ungdomen behövde i bemötandet för
att tillvaron skulle fungera så bra som möjligt i olika situationer. ”En svårighet
som visar sig i samspelet med andra var att ungdomen lätt blev arg om det inte
blev som hen hade tänkt sig. Enligt mamma varierade toleransen beroende på
dagsform.” I det nya utredningssystemet ICF-CY finns ytterligare en ny rubrik
som heter förmågor och resurser där en positiv beskrivning av intressen och vad
barnet är bra på kom fram. ”Ungdomen tycker om att skoja med personer som
hen känner och är kärleksfull i kontakten med andra” eller ”När det gäller både
fin- och grovmotoriskt är barnet välutvecklat. Hen uppfattar snabbt hur t ex
leksaker fungerar. Hens förmåga att kommunicera och fungera har utvecklats
efter en kort intensiv beteendeträning”. Men även där hamnade gärna
beskrivningen på det som inte fungerade så bra.

6.3 Genomförandeplaner
Sedan hösten 2012 görs genomförandeplaner i dokumentationssystemet Viva
utifrån en mall i ICF-CY. Där utredningen är gjord i samma system finns
målsättningen detaljerat beskriven under olika rubriker. En rubrik som ofta
används är aktiviteter och delaktighet och mer detaljerat beskrivs behovet som
ska tillgodoses under underrubriker som exempelvis allmänna uppgifter och
krav, personlig vård, mellanmänskliga interaktioner och relationer. För att
specificera ytterligare ett steg finns en till nivå på underrubrik som kan vara att
genomföra daglig rutin, att hantera stress och andra psykologiska krav, att
behärska sitt eget beteende. En bedömning görs av tillståndet om det är en svår,
måttlig eller lätt begränsning, hur högt målet ska sättas och hur behovet ska
tillgodoses. Bedöms tillståndet som svår begränsning sätts målet på måttlig
begränsning och behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insatser.
I genomförandeplanen beskrivs målet konkret, exempelvis att barnet ska bli mer
självständigt i avseende att klä på sig. Nästa steg är att beskriva hur det ska gå
till, exempelvis genom träning och stöttning för att få fungerande rutiner.
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Ytterligare nästa steg är om det behövs hjälpmedel, exempelvis En vuxens hand.
Det sista steget är när detta ska göras, exempelvis måndag och tisdag.
Genomförandeplaner utifrån ICF-CY var gjorda i alla ärenden på
korttidshemmen Delfinen och Högerkroken som var med i eftermätningen. De
var gjorda utifrån den mall som fanns i systemet för genomförandeplan och
beskrev hur målen skulle uppnås. Det som skiljde i genomförandeplanerna som
var gjorda är hur precist beskrivningarna gjordes gällande När stödet ska ges.
Med det nya systemet beskrivs barnets behov på ett tydligare sätt än i
genomförandeplanerna som gjordes utifrån BBiC. Tidigare fanns ett större
utrymme för kontaktmännen att själva bedöma och beskriva behovet utifrån en
ganska luddig målsättning/syfte. Idag görs det mer systematiserat i de steg som
finns i ICF-CY. Barnperspektivet blir på det sättet tydligare i
genomförandeplanen. Men vi måste fortsätta att fråga oss hur mycket det är
föräldrarnas önskemål om vilka färdigheter som barnen behöver träna mer på
som här beskrivs. I de fall som det framkommer efter att en insats pågått en tid
att det är något behovsområde som saknas kan kontaktman till barnet i samråd
med föräldrar lägga till målsättningen i genomförandeplanen och göra en
journalanteckning. I eftermätningen kan vi se att samtliga ärenden har
genomförandeplan upprättad även om några ligger kvar i det gamla systemet så
finns de tillgängliga i barnets mapp.

6.4 Journalanteckningar
Journalanteckningar fanns i nio av tio ärenden. I fyra ärenden handlade
journalanteckningarna om att en genomförandeplan hade upprättats eller var en
kort beskrivning av innehållet i ett möte som varit och vilka som deltagit. I ett
fanns dokumentation vid två tillfällen om hur matsituationer hade fungerat. De
gick inte att koppla samman med mål i genomförandeplanen. I ett ärende fanns
beskrivning om att samtal hade utförts med ungdomen med hjälp av
samtalsmatta för att ta reda på vad hen ville göra för aktiviteter.
Dokumentationen kunde härledas till två mål i genomförandeplanen – ”att
upprätthålla förmågan att kommunicera och tala om vad hen vill” och
”tillgodose ungdomens fritidsintressen”. I ett annat ärende fanns
journalanteckningar som beskriver att ungdomen varit upprörd och arg och
sedan lugnat sig. Det går att koppla till målsättningen ”att ungdomen ska kunna
uttrycka vad som är fel och förebygga utbrott mot sig själv och andra”. I
eftermätningen kan vi se att det endast är ett ärende där det inte finns
journalanteckningar.
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6.5 IFO verksamhet
Det är endast ett ärende som har genomförandeplan upprättad i Viva, övriga
genomförandeplaner är utskrivna från det gamla systemet och ligger i barnets
akt.
Detta gör att det är svårt att följa och dra självklara slutsatser utifrån om
dokumentationen skett utifrån genomförandeplanen.
I det ärende där det finns genomförandeplan kan man följa syfte och mål med
insatserna och arbetet. Vad X behöver hjälp/stöd i för att kunna bli självständig
och klara sig själv. Det kan formuleras som skapa rutiner för sänggående och
vad hen själv kan besluta om.
Journalföringen har fokus på barnet i fråga men dokumentationen handlar om
föräldrarna. Det handlar om att skapa strukturer och rutiner kring
hemsituationen och att man väljer att först gå igenom detta med föräldrarna har
att göra med att det kräver förändring hos föräldrarna i att hantera hen, att sätta
gränser i datoranvändandet kvällstid, att ge stöd på morgonen mm. Strategin är
att först prata med föräldrarna för att förvissa sig om att detta är möjligt och
sedan samtala med hen om den nya strategin.
I några av journalerna står samtliga möten och mötesdeltagare med i alla
sammanhang, det kan tolkas som en redogörelse för de möten man haft och är
inte möjligt att knyta till den genomförandeplan som finns kopplad till ärendena.

6.6 Intervjuer med ungdomar
Inför intervjuerna i eftermätningen kom funderingar upp om för och nackdelar
med att ha en extra person med i rummet. Eftersom intervjun gjordes med hjälp
av samtalsmatta kändes det bra att ta med en av kontaktpersonerna som hade
kommunicerat med ungdomen via det hjälpmedlet tidigare och som var en trygg
person för ungdomen på korttids. Risken när en extra person finns med i rummet
som är engagerad och vill att intervjun ska gå så bra som möjligt, kan vara att
personen bryter in i samtalet och pratar i ungdomens ställe eller tillrättalägger en
synpunkt som ungdomen har. Det är viktigt att stödpersonens roll görs tydlig
innan intervjun och att närvaron handlar mer om ungdomens trygghet än att
bidra till berättelsen (Cederborg m fl, 2011).
Intervjuerna genomfördes med fyra ungdomar. Det var även samma tema som i
förmätningen dvs upplevelse av att bli lyssnad på, påverkansmöjligheter samt
bemötande. Vi använde samma frågor( bil 2) och inbjudan skedde på samma sätt
som i förmätningen ( bil4). I inbjudan skickade vi också med en ”About me
guide” ( bil 3) för att intervjupersonerna skulle veta vilka de träffar.
De barn vi intervjuade tyckte att personalen lyssnade på dem och gav
fler exempel på vad de ansåg vara ett gott bemötande.
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IP- ” De pratar inte när jag pratar i alla fall”
IP- ”Lyssnar gör dom men jag vet inte hur jag vet det, det är bättre än
skolan i alla fall. Där lyssnar dom aldrig”.
När det gällde möjligheten att påverka val av mat, aktiviteter och
läggtider så svarade barnen att det gör som de gör hemma.
IP- ”Jag går upp klockan sex och sedan ska jag vara i skolan klockan
åtta. Jag är trött på kvällen och går och lägger mig tidigt”.
Enligt de intervjuade ungdomarna ska bra personal vara snälla, glada och de ska
gilla sitt jobb. De ansåg för övrigt att personalen är redan bra, att de är bra som
de är, men kunde ändå ge exempel på egenskaper som gör att personalen är bra.
IP- ” Det är inte bra om man bara är här för att göra sitt jobb”
IP-” De ska vara snälla och inte ryta”.
Av de intervjuade ungdomarna var det ett barn som visste varför hen var i vår
verksamhet. Det är alltså ett barn av fyra som vet varför de befinner sig i vår
verksamhet, så även i eftermätningen är medvetenheten bland ungdomarna låg .
IP -”Jag och mamma tittade på kommunens sida på internet”.
IP-” En av mina klasskamrater går där och det lät kul”.
IP- ” Jag har ett funktionshinder”
IP-” De tar hand om såna som är funktionshindrade och sånt. Så
föräldrarna ska orka”.
Två av intervjuerna genomfördes med ungdomar som använder alternativa
kommunikationsformer bliss (se fotnot)och samtalsmatta.
När det gällde intervjun med samtalsmatta var ungdomens kontakperson med så
att intervjun skulle vara möjlig att genomföra.
Vi förstår inte vad barnet svarar.
I- Får du vara med och bestämma vad du ska göra här på korttids?
IP-” Gins stapa nu supriset can go nu turn don”
IP-” Fröken bock se så marsch”
KP- ”Ja det brukar du göra, spela Nintendo och titta på Karlsson på
taket”.
Bliss och samtalsmatta ger i övrigt inget utrymme till variation i svaren så det är
enbart ja eller nej som kan förmedlas. Detta gör att det är svårt att ge exempel
som är meningsfulla att redovisa. Den ungdom som använder Bliss använde sin
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Blisskarta för att svara på frågorna, då vi inte själva kan Bliss var vi även i
denna intervju tvingade att ha med kontaktpersonen.
På frågan om hen fick vara med och bestämma om när hen ska gå och lägga sig
och vad hen ska äta så hjälpte kontaktpersonen hen att välja tecken och enligt
dessa tecken och den tolkning som vi fick så var hen nöjd med sina möjligheter
att påverka, hen tyckte också att personalen lyssnade till hen. Det är naturligtvis
svårt att dra slutsatser av dessa svar men intervjupersonen var glad, log och
skrattade under intervjun så vi fick inga signaler om att svaren feltolkades. Vi
har stor tilltro till våra medarbetare men kan inte säkert veta att de tolkar barnet
korrekt. Vi har själva inte tillräcklig kunskap vare sig om intervjupersonerna
eller de hjälpmedel de behöver så i dessa två intervjuer var vi som intervjuare
beroende av stödpersonerna.
Det framkom även att barnen reflekterade över sig själva och sin egen situation.
En av våra IP gav exempel på hur det kan bli när man har kunskap om sig själv
och sina egna svårigheter, vad som kan behövas för stöd, eller vad mamma och
pappa kan behöva.
IP- ”Jag har funktionshinder och därför är jag på korttids”.
I- Vet du vad ett korttids är?
IP-” Ja de tar hand om såna som är funktionshindrade och sånt. Så
föräldrarna ska orka”.
I: Vilka ord du använder, hur kan du så mycket om dina diagnoser?
IP- ”Det har mamma och doktorn berättat”.
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7. Diskussion
När projektet startade fanns inte så mycket kontakt mellan handläggarna och
korttidsverksamheterna och heller inte så stor kunskap om varandras
arbetsuppgifter och arbetssituation. Tack vare deltagande på samma utbildningar
och träffarna i Reflektionsgruppen har ett större förtroende och respekt för
varandras kompetens vuxit fram. Kontakt tas snabbare från båda håll om en
fråga dyker upp och det finns en öppenhet för att hjälpa varandra med att sätta
barnets behov i fokus. Några av handläggarna har gjort studiebesök på
Högerkroken och Delfinen vilket gör att de kan ge mer levande beskrivningar av
de olika korttidsverksamheterna. Det har haft avgörande betydelse att vi delat
med oss av varandras vardag och det har ökat förståelsen för varandra och gjort
att vi fått mer rimliga förväntningar på varandra. Detta har också öppnat upp för
ett gemensamt utbyte av erfarenheter och kompetens. Det faktum att vi har ett
gemensamt uppdrag. Det finns en medvetenhet från båda parter om vikten av att
mötas.
På myndighetssidan har arbetet med att synliggöra barnen bl a visat sig genom
att medarbetarna där börjat göra ”About me guider”, att använda som ett verktyg
för att skapa kontakt vid första mötet med barnet. Handläggarna har påbörjat att
ta fram ett frågeformulär där livsområden brutits ner och gjorts lättlästa. Detta
kan användas av ungdomar och vuxna. Den det gäller får skatta med skalor eller
ja/nej kryss hur hen upplever vad behovet är inom varje område. Detta formulär
kan fyllas i eller användas som underlag i samtal beroende på hur den som
utreds vill göra. Allt material och alla idéer om hur det går att arbeta med barn
och ungdomar har också färgats av sig i arbetet med vuxna personer som har
begränsningar. Uppfattningen bland handläggarna är att minst lika många vuxna
med funktionsnedsättningar inte ges möjlighet att vara delaktiga i
utredningsprocessen och även i utförandet av insatser som beviljats.
Medvetenheten har också ökat kring att dokumentera ännu tydligare om vem
som sa vad och på vilket sätt. Detta för att minska risken att få det att låta som
att alla som hörts under utredningen tycker lika. När ett nytt barn ska komma till
korttids och familjen ska hälsa på får både barn och föräldrar en inbjudan. I
barnets inbjudan finns en ”About me guide” där varje kontaktperson berättar lite
kort om sig själv inför mötet. Det finns även särskilt informationsmaterial i form
av en broschyr som riktar sig till barnen där barn som är på korttids har varit
med och kommit med idéer till.
Tack vare föreläsningarna och diskussioner i Reflektionsgruppen och i
arbetsgrupperna upplever de som deltagit i dokumentationsgruppen att de tänker
mer på att lyssna på vad barnen säger och tar mer tillvara barnens åsikter. De har
blivit mer öppna inför åsikterna som barnen kommer med. Barnens åsikter har
blivit viktigare och är mer viktiga än föräldrarnas åsikter i vissa situationer.
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I delrapporten Implementering av BBIC projektet i socialtjänstens
organisationer,
Socialstyrelsen
2004,
beskrivs
framgångsrikt
implementeringsarbete. Här nedan anges det som kan översättas på vårt projekt.
När ett projekt ska lyckas underlättar det om det finns en politisk legitimitet och
om det är nära förknippat med moderorganisationen. Detta är enkelt översatt i
det här fallet eftersom det fanns uttryckt i LSS lagstiftningen från 2011 och även
i de politiska inriktningsmålen som fanns att följa som handlade om att alla barn
ska komma till tals och att det ska gå att redovisa barnets ställning i olika frågor.
En förutsättning för framgångsrik implementering kräver klart formulerade mål
och strategier, vilket vi lyckats förhållandevis bra med. Det finns
genomförandeplaner på alla barnen och i de nya beställningarna ska barnets
ställningstagande om insatsen redovisas och annars ska det framgå varför
barnets ställning i frågan inte är redovisad. Syfte med projektet var att lyfta in
barnet och barnperspektivet i arbetet.
Det finns fler skäl till att implementeringen skall lyckas, vårt projekt är inte
avskärmat från vårt grunduppdrag, det råder överenskommelse mellan mål och
intressen mellan projektet och dess uppdragsgivare. Socialförvaltningen är en av
uppdragsgivarna i projektet.
I de projekt som lyckats i delrapporten implementering av BBIC
(Socialstyrelsen 2004) var projektledaren på samma gång linjechef i den
permanenta organisationen och projektarbetsgruppen var samma som det
vanliga arbetsteamet.
Detta stämmer väl överens med hur arbetet i detta FoU projekt gått till. Vi är
första linjen chefer och arbetet har bedrivits på respektive arbetsplats. Arbetet
har implementerats under projektets gång. Forskning har visat att relationen
mellan projektet och den organisation där implementeringen skall ske är central
vilket gör att vi haft förutsättningar att jobba med projektets implementering i
vardagen. Projektarbetet utfördes på samma plats som det vanliga arbetet. Detta
gäller även socialkontoret där LSS handläggarna också arbetade med
implementeringen direkt i verksamheten.
Tack vare att projektet har fokuserat på att lyssna på barnen och ta del av deras
åsikter har medarbetare tagit sig tid att sitta ned och samtala med barn i den egna
verksamheten. Genom att under två års tid på arbetsplatsträffar, planeringsdagar,
i reflektionsgruppen och i samband med utbildning, på olika sätt prata om hur vi
kan göra barnen mer delaktiga under den tiden som de tillbringar på fritids och
korttids så har det gjort skillnad ”Jag frågar barnen med större medvetenhet nu ”
säger en medarbetare. Barnens perspektiv kommer tydligare i centrum i
utförandet av korttidsinsatser.
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Förutom de strukturerade intervjuer som gjorts med ungdomar i verksamheterna
har personalen lagt mer tid på att fråga barnen vad de tycker om att vara på
korttids och fritids. Ofta har det handlat om små saker i vardagen som val av mat
och aktiviteter men personalen har även ställt frågor om ungdomarna vet varför
de är på korttids och om hur stor kunskap de har om sin diagnos. Det har också
kommit fram exempel på att barn och ungdomar spontant velat ta upp saker
kring sin situation. När kommunikationen med språk eller tecken inte räckt till
har alternativa kommunikationssätt använts, exempelvis samtalsmatta.
Samtalsmatta har använts för att få fram mera detaljerat vad ett barn tycker om
aktiviteter som föreslås. En ungdom ville inte åka på utflykt och grilla korv.
Personalen tolkade det som att det var själva utflykten som inte var rolig. När
frågan togs upp igen med hjälp av samtalsmatta visade det sig att det var att
grilla korv som gjorde att hen sa nej. När ett alternativ kom upp på
samtalsmattan som var att grilla hamburgare blev svaret ett annat. Att åka på
utflykt och grilla hamburgare ville hen gärna.
Matsituationer är något som ofta diskuteras på korttidshemmet Delfinen. Barnen
behöver ha lugn och ro när de äter, de ska tycka att maten är god. Att se
matsituationen som en trevlig stund med socialt umgänge är ingen självklarhet
när det gäller barn med autism utan barnen kan behöva äta på olika tider eller
sitta avskilt om flera ska äta samtidigt. Vad barnen tycker om för mat och vad de
vill göra för aktivitet när de är på korttids är frågor som ofta ställts sedan vi
började sätta större fokus på barns delaktighet. Frågorna har säkert ställts även
tidigare men svaren har nu tagits på större allvar. Barnens önskemål om mat och
personalens höga ambition att tillgodose önskemålen slutade med att personalen
ibland lagade till fyra rätter till middag för att alla skulle vara nöjda.
Tillfredsställelsen var stor när man som personal såg glädjen hos barnen när de
fick den mat som de önskade. Men efter ett tag kom andra tankar in i bilden på
hur det egentligen blivit genom att tillmötesgå barnens önskemål. Matlagningen
tog plötsligt en orimligt stor del av arbetstiden och det blev irritation kring
utrymmet i köket och mer disk. Ibland blir det en konflikt mellan att tillgodose
barnets behov och att ta ett vuxenansvar utifrån vilka konsekvenser det får att
följa barnets vilja. Den vuxne måste ta hjälp av sin förmåga att se helheten och
ta hjälp av sina tidigare erfarenheter i liknande situationer. På korttids där det är
flera barn samtidigt kan barnen behöva få förklaringen att dina önskemål om
mat kan tillgodoses ibland men det finns flera barn på korttids och de måste
också få vara med och bestämma.
Vuxna behöver ha förståelse för och kunskap om hur barn förstår världen och
utifrån det perspektivet reflektera över vad som är barnets bästa. Ovanstående
exempel är en liten del i planeringen av ett barns vistelse på korttids. Ett annat
exempel kan vara om hur man fattar beslut om insatser. Tillfrågas ett barn och
säger nej till vistelse på korttids kan inte barnets syn på sina behov oreflekterat
ligga till grund för beslutet. Anne-Marie Stenhammar (2009) för en diskussion
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kring detta utifrån Qvarsell (2001) som menar att genom att hjälpa barnet att
uttrycka tankar och åsikter och att ge sin syn på egna behov, färdigheter och
svårigheter så kan den informationen finnas med som en viktig del när en
planering ska göras eller beslut ska fattas.
Under tiden som FoU-projektet pågått har korttidsverksamheterna i Motala
kommun även medverkat i projektet Delaktiga barn och unga som drevs av
Handikappförbunden och Arvsfonden. Motala kommun var en av fyra
modellverksamheter som tog hjälp av barn och ungdomars egna erfarenheter för
att kunna utveckla delar i de egna verksamheterna. För Motalas del handlade det
om frågeställningen Hur kan vi förklara vad ett korttids är för barn och unga?
Tanken var att genom att prata med barn och ungdomar som har LSS-insatsen
korttidshem lära oss mer om vad verksamheten betyder för de som använder
den. Det som kom fram skulle användas i kommande information som skulle
riktas direkt till barn och ungdomar.
En av aktiviteterna som genomfördes var att några av ungdomarna på
korttidshemmet Högerkroken fick möjlighet att göra en övernattning på hotell,
vilket var första gången någonsin för några av dem som båda är över 18 år.
Under hotellvistelsen skulle fokus vara på vad ungdomarna tycker är viktigt att
berätta för andra barn som vill vara på korttids. I en del av programmet deltog
en skådespelare som hjälpte till att skapa rollspel ihop med ungdomarna som bl.
a. handlade om hur bra bemötande från vuxna ska vara. Exempelvis när man
träffar en läkare, en LSS-handläggare och en taxichaufför inom färdtjänsten. En
ungdom som är rullstolsburen och använder sig av alternativ kommunikation i
form av Bliss deltog i rollspelet som handlade om taxichauffören och då spelade
skådespelaren upp två exempel på bemötande ett bra och ett dåligt. Hen som
deltog blev väldigt engagerad i båda exemplen. Senare på eftermiddagen ville
hen absolut få prata enskilt med en personal. Det som samtalet handlade om och
som genomfördes vi Bliss var att hen själv hade erfarenheter av dåligt
bemötande från en taxichaufför som inte spände fast rullstolen ordentligt och att
hen därför var rädd hela taxiresan. Personalen frågade om hen ville att personal
skulle prata med taxichauffören och det ville hen.
Vi har haft en naiv syn på vad vi ska hantera i vardagen. Vi lever i en värld av
förändringar och mycket har hänt under projekt tiden.
Omorganisationer har skett vid två tillfällen, dessutom har nya verksamheter
startats upp med nya arbetsområden. Kvalitetssamordnartjänsten har
omvandlades till en enhetschefstjänst. Dessutom har LSS barn och ungdom och
verksamheten Båten gått upp i ett gemensamt verksamhetsområde tillsammans
med LSS vuxen till en stor enhet. Även dokumentationssystemet och
budgetuppföljningssystemet har bytts ut, utöver de ordinarie arbetsuppgifterna
och detta har varit arbetskrävande. Det har därför varit svårt att prioritera
projektarbetet i den vardag som varit och det mesta av arbetet har skett på
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fritiden. Tid kan vara ett svårt begrepp och när vi hanterar vår vardag så är det
svårt att se att någon förändring har skett. Det har det givetvis gjort, vi har
datorer, all personal har datautbildning, vi pratar uppföljning vi har vid fler
tillfällen valt barnets perspektiv och det har påverkat våra medarbetare.
Det är nu juni 2014 som vi faktiskt har upprättade genomförandeplaner på alla
barn. Att formulera genomförandeplaner med mål som går att följa upp är något
som behöver förbättras och den typen av mål är inte alltid enkelt att få till även
för de som har vana vid journalföring och dokumentation.
I våra ögon har det tagit lång tid att få till en förändring och det var vi inte
beredda på. Vi upplevde att det fanns ett stort intresse och engagemang för
denna förändring bland våra medarbetare, det var inte alla förstår vi nu, och det
är väl som Helena Klöfer, vår handledare, så klok uttryckte: ”Det svåraste i ett
förändringsarbete är inte att införa det nya utan att utrangera det gamla”.
Vi har under projekttiden gått utbildning i ständiga förbättringar och där fått lära
oss att förändringar går fort men att ändra kulturer kan ta upp till fem år och vi
förstår nu att denna förändring måste ges och få ta mycket tid.
Parallellt med avslutningen av projektet har vi gått utbildning i förändringsledning. Det tar tre år att gör förändringen och fem år innan den är
implementerad. Detta ger oss ett välbehövligt perspektiv på det arbete vi gjort
med projektet.
Arbetet i projektet har till stor del bestått av att ändra den kultur som vi ansett
varit styrande, nämligen att möta upp föräldrarnas behov i så stor omfattning att
vi glömmer bort hur det blir för barnen. I det sammanhanget är vi inte färdiga.
Även om föräldrarnas behov kommer att påverka mycket nu och framåt,
förringar inte det vårt ansvar att faktiskt förhålla oss till att barnet inte vill. Det
handlar inte om att vi ska göra som barnen vill utan att vi ska prata med barnen
och försöka få till en lösning som blir så bra som möjligt utifrån deras åsikter.
Inom målgruppen handlar det av tradition om svårt sjuka och handikappade barn
så vi förstår att föräldrarnas förtroende är viktigast. Det handlar om liv och död
och det är svårt och tar tid att få föräldrarnas förtroende.
Något som också kräver mer arbete från personal i verksamheterna är att hitta
bra förhållningssätt i frågor som rör att bli lyssnad till och få vara med och
påverka, vilket inte betyder att man alltid ska få som man vill. Det kan ibland
handla om att våga vara vuxen, att stå fast vi det som är bestämt även om
barnen/ungdomarna inte vill. Att inte få sitta vid datorn när man vill, att inte
bara äta favoritmaten m.m. Det handlar också om att vi ska bli bättre på att
samtala med barnen, att vara noga med vad man lovar och noga med de
alternativ som föreslås. Att ta barnens önskemål och behov på lika stort allvar
som de önskemål och behov som föräldrarna har.
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Ett av våra syften var att få till dokumentationen enligt BBIC:s sju livsområden.
Då vi under tiden bytt dokumentationssystem har detta inte möjliggjorts. Det
nya systemet har varit hjälpsamt för våra medarbetare att få till
genomförandeplanerna. En av svårigheterna i BBiC var att det inte var lika
strukturerat som ICF/CY
Det fanns och finns fortfarande många hinder att passera på vägen, men den
största utmaningen har varit att föra dialogen med barnen och det är något som
har påbörjats i och med detta projekt.
”Det faktum att man måste höja sig så att man når upp till barnets känslor,
sträcka på sig, göra sig längre och ställa sig på tå (Jarnus Korczak Författare,
barnläkare och pedagog)
”I vår kultur finns en ambivalens inför barn och barndom. Det betraktas som
något man ska växa ur och tas därmed inte på allvar” Ylva Mårtens, Barnen i
P1.
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Bilaga 1
Socialstyrelsen (2004)
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Bilaga 2
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Bilaga 3
”About me guide”

Hej!

Jag heter Stina Ljungmark.
Jag bor i Motala med min son.

Mitt jobb:
x jag lyssnar på barn
x hjälper familjer
Mina intressen är:
x att sticka

x att träna

x att sjunga
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Bilaga 4
Frågeområden
Lyssnar personalen på korttids/fritids/läger/Båten på dina åsikter? Hur blir du
lyssnad på?
Vad är ett gott bemötande?
Är du med och bestämmer om:
Aktiviteter?
Vad ni ska äta?
Vilken tid du ska gå upp på morgonen?
Vilken tid du ska lägga dig på kvällen?
Vet du varför du är på kortids/fritids/läger/Båten?
Kommer du ihåg vad mamma och pappa sa om kortids/fritids/läger /Båten när
du skulle åka dit första gången?
Om du inte minns, vad tror du att de sa?
Hur tycker du att personal på kortids/fritids/läger/Båten ska vara för att du ska
trivas där?
Hur tyckte du att det var att bli intervjuad?
Hur var det att samtalet blev inspelat?
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FoU-rapporter i FoU Centrum
FoU-rapport 1:2002

Els-Marie Anbäcken, (red), Kultur och meningsfull
vardag inom äldreomsorgen

FoU-rapport 2:2002

Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i
arbete med separerade föräldrar. Rapport om
fokusgruppsintervjuer

FoU-rapport 3:2002

Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Sörgården från ritbord till inflyttning. Slutrapport av delstudie ett.

FoU-rapport 4:2002

Karin Rulander, Utvärdering av KUB-projektet – ett
öppenvårdsprojekt för barn och ungdomar i Kinda kommun
ur ett brukarperspektiv.

FoU-rapport 5:2002

Owe Anbäcken, Jan-Olof Hugozon, Rehab
Resurscentrum, en studie av ett utvecklingsprojekt inom
äldreomsorgen, Linköping 1997-2000.

FoU-rapport 6:2002

Susanna Djerf, Maud Frithioff, Magnus Löfgren,
Egenutvärdering av KUB-projektet.

FoU-rapport 7:2002

Lisa Nylund, Christina Bexing, Hemlöseprojektet
1999-2001.

FoU-rapport 8:2002

Anita Karlsson, Lena Lundmark, Förebyggande av
fallskador bland äldre personer i särskilt boende – en
multiprofessionell kvalitetsmodell.

FoU-rapport 9:2003

Eva Forss, AnnMari Löf, Hur utbildning av vårdpersonal
påverkar äldres utevistelser på särskilt boende.
Utevistelsens hälsobefrämjande effekter på människan.

FoU-rapport 10:2003 Owe Anbäcken, Helena Klöfver, Implementering av ett
kvalitetssystem. En studie inom omsorgsverksamheten i
Åtvidaberg.
FoU-rapport 11:2003 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i
arbetet med separerade föräldrar. En arbetsmodell.
FoU-rapport 12:2003 Helena Klöfver, Lise-Lotte Ardell, Vad tycker ungdomar
om Råd och Stöds ungdomsverksamhet? Utarbetandet av
ett utvärderingsinstrument.
FoU-rapport 13:2003 Katarina Berzell, Maria Persson, Sara Ågren, Projekt
Trampolin. Egenutvärdering av en projektverksamhet.
FoU-rapport 14:2003 Eva Ellström, Bodil Ekholm, Att lära i arbetslag. En
studie inom hemtjänsten.
FoU-rapport 15:2003 Iréne Johansson, Etnicitet och åldrande är mer än äldre
invandrare.
FoU-rapport 16:2004 Christin Strömstedt, Arbetsrehabilitering för psykiskt
funktionshindrade och Daglig Verksamhet för personer
med utvecklingsstörning - ett samverkansprojekt mellan
olika huvudmän
FoU-rapport 17:2004 John Boman, Stefan Johansson, Organiseringen av
individ- och familjeomsorgen i Östergötlands län. En
pilotstudie.
FoU-rapport 18:2004 Irene Rönnqvist, Agneta Lindgren, Kompetens- och
verksamhetsutveckling vid sex BoDa-enheter. Beskrivning
och utvärdering vid sex BoDa-enheter (boende och daglig
verksamhet) för gravt utvecklingsstörda personer i
Linköpings kommun.

FoU-rapport 19:2004 Projektgrupp: Johan Adriansson, Cecilia Borg, Andreas
Capilla, Ammie Envall, Lisbeth Nilsson, Sirpa Lumme,
Stefan Ringdahl, Kicki Zentio, Den livskraftiga
arbetsplatsen. En förstudie vid äldreboendet
Danbomsgården i Kinda kommun.
FoU-rapport 20:2004 Owe Anbäcken, Mats Ericsson, Bygga för en ny
generation, Förändring och lärande på deltagarnas villkor
FoU-rapport 21:2004 Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Ett
Sörgården för de äldre? Rapport två
FoU-rapport 22:2004 Ann-Christin Cederborg, Kan frivilliga
öppenvårdsinsatser löna sig?
FoU-rapport 23:2004 Henrik Danielsson, Malin Wass, Jerker Rönnberg,
Utvärdering av projektet Arbete och sysselsättning för
yngre funktionshindrade i Linköpings kommun
FoU-rapport 24:2005 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i
arbetet med separerade föräldrar. Rapport om
Fokusgruppsintervjuer; en Arbetsmodell och Utvärdering.
FoU-rapport 25:2005 Olle Knutsson, Samverkan inom missbruksvården i
Boxholm, Kinda, Ydre och Ödeshög kommuner.
FoU-rapport 26:2005 Kerstin Angvik, Liselotte Björk, Anhörigstöd på
dagverksamhet för personer med demenshandikapp
FoU-rapport 27:2005 Mikael Nilsson, Kompetenscentrum för utveckling av
gruppinriktat socialt arbete.
FoU-rapport 28:2005 Annika Larsson, Kund, Omsorgstagare eller Pappa. En
studie av mötet mellan pensionär och enhetschef i
hemtjänsten vid tecknandet av serviceavtal.
FoU-rapport 29:2005 Stefan Johansson, Så ett frö och låt det gro. En studie av
det särskilda boendet Aspen i Vadstena.

FoU-rapport 30:2005 Kjell Thun (red.), Den Hälsofrämjande och livskraftiga
arbetsplatsen. Ett projekt med offentliga och privat
verksamhet i nätverkssamarbete juni 2002 – augusti 2004.
FoU-rapport 31:2006 Britt Lundén, Nio år efteråt. En uppföljning av alla som
1996 hade offentlig omsorg i hemmet i Motala kommun.
FoU-rapport 32:2006 Ylva Bjerke, Anita Karlsson, Delaktig till 100 %. Ett
Hela-projekt inom Produktion Omsorg i Linköpings
kommun
FoU-rapport 33:2006 Annlouise Gadd, Elisabet Kjellander, Lotta Lindgren,
Familjegruppsamtal. Bamse-teamets metodutveckling av
sociala utredningar gällande fysisk misshandel av barn.
FoU-rapport 34:2006 Ingalill Thor, Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva
Ellström, Dan Rönnqvist, FoU i praktiken. En studie av
aktörer och projekt inom en flerkommunal FoUverksamhet.
FoU-rapport 35:2006 Ann-Christin Cederborg, Barns Behov I Centrum,
Perspektiv på socialtjänstens utredningsarbete när barn
misstänks fara illa.
FoU-rapport 36:2006 Bo Davidson, Dan Rönnqvist, Kompetensförsörjning
inom äldreomsorg.
FoU-rapport 37:2006 Ann-Christin Cederborg, ”Lönsamhet” med frivilliga
öppenvårdsinsatser - En långtidsuppföljning av klienters
utveckling.
FoU-rapport 38:2007 Anne-Sofie Anlén, Gun Lanneström, Maj Berg,
Samtalsbehandling och taktil stimulering - en utvärdering
av behandlingsinsatser
FoU-rapport 39:2007 Tobias Leoson, Avslutade institutions- och familjehemsplaceringar av ungdomar 2004-2005. Beskrivning och
analys

FoU-rapport 40:2007 Petra Dannapfel, Makten över vardagen. Omsorgsarbete
och brukarinflytande ur hemtjänstpersonalens perspektiv
- en fokusgruppsstudie
FoU-rapport 41:2007 Linda Schultz, Helena Klöfver, Delrapport från
Landeryds Ängar, en studie av ett samverkansprojekt
mellan Linköpings kommun och Östergötland läns
landsting.
FoU-rapport 42:2008 Jenny Dahl, Mats Greiff, Samforskning. Ett utvärderingsoch kompetensutvecklingsprojekt med familjen som lärare
FoU-rapport 43:2008 Lena Hallgren-Berger, Filbytare i backspegeln.
Uppföljning av ungdomar som varit inskrivna hos
Filbytergruppen, Stöd och arbetsträning, vid Linköpings
kommun.
FoU-rapport 44:2008 Lena Josefsson, Anhörigvårdarens upplevelser av roller
och känslor i relation till närstående och växelboende.
FoU-rapport 45:2008 Lise-Lotte Ardell, Från Bistånd till Service. En studie om
organisationens betydelse för utveckling av arbetssätt.
FoU-rapport 46:2008 Lisbeth Eriksson, Behandling utan hinder, - utvärdering av
projektet ”HVB på service”.
FoU-rapport 47:2008 Malena Gustavson, Om att stödja våldsutsatta kvinnor
som missbrukar. Reflektioner kring Projekt Greta på
Stadsmissionen i Linköping.
FoU-rapport 48:2009 Lina Nyqvist & Isabella Sedin, Metoder och arbetssätt på
ett kommunalt HVB-hem.
FoU-rapport 49:2009 Pernilla Bergström, Utveckling av kontaktmannaskap och
lärande samtal-en studie genomförd inom äldreomsorgen.
FoU-rapport 50:2009 Elisabet Cedersund, Katarina Lundborg, Els-Marie
Anbäcken, Garnisonen - ett steg på väg!, Om starten av ett
korttidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus.

FoU-rapport 51:2009 Susanne Engström, Maria Lindahl, Lisa Tällberg, En
metod det svänger om! Rytmterapi för personer med
neurologiska skador.
FoU-rapport 52:2009 Ann-Marie Markström, Serviceinsatser inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Möjligheter och
dilemman.
FoU-rapport 53:2009 Stefan Lundberg, ACTION – ett anhörigstöd. Testat i
Linköpings kommun under 2 år
FoU-rapport 54:2009 Åse Andersson, Vad är det som är så tungt? En studie i
upplevelse av arbetsbelastning i arbetet med ekonomiskt
bistånd på ett socialkontor
FoU-rapport 55:2009 Madelene Olofsson, Jennie Pettersson, Alltid en fot i
verksamheten”– En studie om en kompetensutvecklingsenhet inom demensomsorgen
FoU-rapport 56:2009 Ann-Charlotte Münger, Att förebygga och förhindra mäns
våld i nära relationer inom Östergötlands län, Kvinnors
upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen – en
kunskapsöversikt och en intervjustudie av kvinnors egna
berättelser om sitt uppbrott
FoU-rapport 57:2009 Tomas Köhler, Gustaf Åberg, Handledning som lärandeoch utvecklingsform. - En kvantitativ studie inom
demensvården
FoU-rapport 58:2009 Linda Schultz, Kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
En utvärdering av arbetet med den statliga satsningen
Kompetensstegen i Linköpings kommun
FoU-rapport 59:2009 Terese Andersson, Emelie Ingmarsson,
Demensutbildning steg ett, två & tre. Lednings och
medarbetares uppfattningar om en genomförd
kompetensutvecklingsinsats

FoU-rapport 60:2009 Erica Byström & Mats Ericsson (Redaktörer), Lärande
och förändringsarbete inom äldreomsorgen. En
uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen
2008-2009
FoU-rapport 61:2009 Eva Ellström, Att arbeta med utveckling i praktiken. En
studie av ledarskap och lärandemiljöer inom
hemtjänstverksamhet
FoU-rapport 62:2009 Emelie Berglund, Stöd på lika villkor?
Hur kvinnor och män upplever stödet de får från
socialtjänsten utifrån en enkätundersökning i Linköpings
kommun 2008
FoU-rapport 63:2010 Elisabeth Sundin, Malin Tillmar, Uppföljning av
”Eget val” inom hemtjänsten i Linköpings kommun.
Utförarperspektiv
FoU-rapport 64:2010 Ingela Larsson Kindeland, Susanne Sundström. ”Att få
alla med på tåget” – kritiska faktorer för implementering av
metodverktyg inom demensvården
FoU-rapport 65:2011 Bo Davidson (Redaktör), Lärcenter för en god demensvård. Ett FoU-projekt för att utveckla en lokal kompetensutvecklingsenhet inom demensvården i Linköpings
kommun
FoU-rapport 66:2011 Bo Lundén, Utvärdering som stöd för utveckling. En studie
om vårdtagares och anhörigas syn på äldreboende kopplat
till verksamhetsutveckling.
FoU-rapport 67:2011 Maria Hemgren, Individanpassat bemötande på
demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt
–utifrån ett lärande perspektiv
FoU-rapport 68:2012 Margareta Bredmar & Bo Davidson (Redaktörer),
Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och
erfarenheter av socialtjänsten. Ett FoU-projekt om barn,
ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i
Östergötland. Slutrapport fas 1.

FoU-rapport 69:2012 Lena Andersson, Organisering för samordning och
samsyn. En studie av Kindas kärntrupp för
rehabiliteringssamverkan kring äldre.
FoU-rapport 70:2012 Kia Palm Hjert, Mer än att ”bara dricka kaffe”. Att verka
för en evidensbaserad praktik på en dagverksamhet för
vuxna med psykisk funktionsnedsättning.
FoU-rapport 71:2012 Ingela Harrelind, Yvonne Mellberg Jakobsson, Det
första samtalet med Vägledningscentrum. Mötesmetoder.
FoU-rapport 72:2013 Linda Schultz, ”Det har inte varit någon tuppfäktning här”.
Slutrapport från Landeryds ängar – En studie av ett boende
med särskild service som drivs gemensamt av Linköpings
kommun och Östergötland läns landsting.
FoU-rapport 73:2013 Emma Lustig, Lisa Sköld, Kan interaktiv forskning vara
framtidens melodi vid förändring av socialt arbete?
- En kvalitativ studie av interaktiv forskning som metod i
FoU-projektet ”Familjer i Socialtjänsten”.
FoU-rapport 74:2014 Hanna Leinhard, Bilder av pappor – mammor med barn
aktuella inom socialtjänsten beskriver sina och sina barns
pappor. Rapport från fas 2 inom FoU-projektet, Familjer i
socialtjänsten.
FoU-rapport 75:2014 Lusiya Bozan, Susanne Gruber, Mötet mellan klient och
socialtjänst – ur ett föräldra- och socialsekreterarperspektiv.
FoU-rapport 76:2014 Margareta Bredmar, Bo Davidson, Hanna Leinhard,
Gunilla Petersson, Pengarna, barnen och livet. En
kvalitativ studie av familjer med sammansatta problem och
deras möte med socialtjänsten.

Arbetsrapporter i FoU Centrum
Arbetsrapport 1:2002 Els-Marie Anbäcken, (red) Miriam Berger
(textbearbetning), Kultur och meningsfull vardag inom
äldreomsorgen – en sammanfattning.
Arbetsrapport 2:2002 Caroline Johansson, Kunskapsöverföring – en källa till
utveckling och lärande? En utvärdering av ett projekt för
utveckling av metoder och kompetens för ökad
kunskapsöverföring mellan personal inom olika
vårdspecialiteter.
Arbetsrapport 3:2002 Verksamhetsberättelse för FoU-centrum för vård och
omsorg 2000-2001.
Arbetsrapport 4:2002 Margareta Junghard-Lindell, Vad är viktigt för att må bra
på äldre da’r? En enkätundersökning om hälsofrämjande
insatser för äldre.
Arbetsrapport 5:2002 Margot Månsson, Omsorgsrekryterare – handledare i vård
och omsorg. Linköpings kommun september 2000 – juni
2002.
Arbetsrapport 6:2003 Anette Olsson & Monica Karlsson, Samtalsgrupper – om
kärlek, känslor och sexualitet för kvinnor och män med
intellektuella och fysiska funktionshinder.

Arbetsrapport 7:2003

Berit Bäck & Christina Isakson, Metodutveckling för
uppföljning av myndighetsbeslut. En studie och
utveckling av uppföljningsinstrument inom äldre- och
handikappomsorg.

Arbetsrapport 8:2005

Annelie Gullström & Eva-Lena Lundberg, Dansens
betydelse för personer med en demensdiagnos. En studie
inom äldreomsorgen i Linköping.

Arbetsrapport 9:2006

Sara Wilhelmsson, ”Senior Service” Från
planeringsstyrd till efterfrågestyrd vård och omsorg. Ett
projekt inom Trägårn´s hemtjänstområde

Arbetsrapport 10:2006

Eva Hulth, Anna-Karin Jern, Bo Lundén, Bo Mörling,
Trygghetsboende i Motala kommun. Blev det som det var
tänkt?

Arbetsrapport 11:2007

Lars Jonsson, Susanne Martinsson, Pernilla Öhlin.
Vi bor på landet. Lilla Åby Östergård, bostad med
särskild service enligt LSS.

Arbetsrapport 12:2008

Helena Klöfver, Nätverk som stöd för lärande och
utveckling inom Kompetensstegen.

Arbetsrapport 13:2009

Linda Schultz, Samverkan för integration, En
utvärdering av projekt Integration i Östergötlands andra
fas

Arbetsrapport 14:2012

Marie Fridh, Carina Svensson, Kontaktmannaskap
inom Ydre kommuns äldreomsorg

Arbetsrapport 15:2014

Helena Paulsson, Team Utreda – Evidensbaserad Social
Verksamhet

Arbetsrapport 16:2014

Marie Christoffersen, Ann-Britt Fagerlund, Individanpassade aktiviteter för personer med demenshandikapp
i bad- och skogsmiljö

Arbetsrapport 17:2014

Mirnesa Beganovic, Hur vill äldre invandrare
ha sin äldreomsorg?

Arbetsrapport 18:2014

Bo Davidsson, Elisabeth Viman, Uppföljning av
hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Arbetsrapport 19:2014

Bo Davidsson, Elisabeth Viman, Uppföljning av
hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland. Nyckeltal
beträffande antal besök, insatser och ansvarsfördelning

Arbetsrapport 20:2014

Sofia Åström, Barn och unga med lindrig till måttlig
psykisk ohälsa

Arbetsrapport 21:2015

Carina Andersson, Christina M Simeonov,
Barnperspektiv i LSS-insatser i Motala kommun

