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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av 
att främja delaktighet i utförandet av aktiviteter hos barn och 
ungdomar med autism. För att studera detta intervjuades elva 
arbetsterapeuter verksamma inom barn och ungdomshabilitering med 
erfarenhet av att möta personer med autism inom barn och 
ungdomshabiliteringen. I denna kvalitativa studie valdes 
innehållsanalys som metod för att analysera data som framkom ur 
intervjuer. Analys av data resulterade i fyra kategorier: ” Att främja 
delaktighet i utförande av aktiviteter genom tekniska interventioner, 
Att främja barnets/ungdomens delaktighet i utförande av aktiviteter 
genom interaktion med andra, Att främja delaktighet i utförande av 
aktiviteter genom strategier samt Att utforma interventioner som utgår 
ifrån person”.   Det visade sig av resultatet att arbetsterapeuter 
använde sig av individanpassade interventioner som även innefattade 
de närstående samt övriga personer i personens närhet. Det framkom 
av resultatet att delaktighet i aktivitetsutförande hos barn och 
ungdomar med autism kunde uppnås dels genom i) att förstå 
innebörden av och ii) ges möjlighet till att vara med och välja aktivitet.  
 
Nyckelord: Occupational therapy, participation, autism, children and 
adolescents 
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Abstract 
The aim of the study was to examine occupational therapists 
experience by promoting participation in performance in activity in 
children and adolescents with autism. To study this eleven 
occupational therapists with experience in working with children and 
adolescents habilitation were interviewed. In this qualitative study 
content analysis method were selected to analyze the data that emerged 
from the interviews. Analysis of the data resulted in four categories: 
"Promoting participation in performance of activity through 
technological interventions, to promote child / youth participation in 
performance of activity through interaction with others, to promote 
participation in performance of activity through strategies and to 
design interventions that are based on the person."  The results show 
that occupational therapists used individualized interventions that also 
were directed against the relatives and other people in person's 
presence. It was revealed by the results that participation in 
occupational performance in children and adolescents with autism 
could be achieved partly through i) to understand the meaning of and  
ii) have a say in choosing activity.  
 
Keyword: Occupational therapy, participation, autism, children and 
adolescents 
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1. Förord 

Under arbetsterapeututbildningen har intresset för frågor som berör arbetsterapeuters 

professionella arbete inom barn- och ungdomshabiliteringen uppkommit. Ett annat 

intresseområde för båda författarna har varit aktivitet och delaktighet. Vid val av 

ämnesområde för denna kandidatuppsats var det därför naturligt att förena dessa båda 

intresseområden.  

 

Under insamling av data till denna uppsats framkom följande citat från en arbetsterapeut 

verksam inom barn- och ungdomshabiliteringen. Citatet nedan beskriver studien:   

  

”att göra barnen självständiga är på sätt och vis att göra dem delaktiga” 
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2. Bakgrund 

Människors hälsa och välbefinnande påverkas av delaktighet i aktivitet, i balans mellan 

aktivitet och vila men också av det sociala samspelet med andra (Blesedell Crepeau, Cohn & 

Boyt Schell, 2009). För att uppnå delaktighet i aktiviteter behövs ett samspel mellan personen, 

miljön och aktiviteten. Att vara delaktig innebär att vara autonom. Att en person är autonom 

innebär att denne har rätt att bestämma i frågor som rör varje enskild person (Kielhofner, 

2012). Det finns flera faktorer som inverkar på en persons delaktighet, till exempel 

motivation, vilja, mål och roller. Det går inte att mäta delaktighet som en enskild händelse 

utan personen bedömer upplevelsen av delaktighet i vardagen. Upplevelsen av delaktighet är 

påverkad av samspelet, situationen, personens utveckling och tidigare erfarenheter (Blesedell 

Crepeau et al., 2009).  

 

Arbetsterapeuter utövar professionellt arbete inom en mängd olika områden varav ett är barn- 

och ungdomshabilitering (Socialstyrelsen, 2001). Habilitering skiljer sig från andra 

verksamheter då det ofta innebär en livslång kontakt med arbetsterapeut och de övriga i 

teamet (Socialstyrelsen, 2001). Enligt FN:s konvention från 1989 ska alla vårdinsatser som 

innefattar barn följa fyra grundpelare för att inte diskriminera och för att göra personen så 

delaktigt som möjligt. De grundpelare som ingår i konventionen är personens rätt till 

rättigheter, personens bästa ska alltid komma först, att personens utveckling är lika viktigt 

som dess överlevnad och att personens åsikter ska tas i beaktning och respekteras på samma 

sätt som en vuxens (Regeringskansliet, 2005). Ett mål för arbetsterapeuter inom 

habiliteringen, är att medverka till att personen ges möjlighet att bli autonom och delaktig vid 

val av interventioner som rör dem själva (Kassberg, 2008).  

 

Arbetsterapeuter arbetar interdisciplinärt på barn och ungdomshabiliteringen (Dunn et al, 

2012; Schaaf et al, 2012; Reynolds, Bendixen, Lawrence & Lane, 2011; Lohr & Le, 2012). En 

del i arbetet var att medverka till att personer blev delaktiga. Arbetsterapeutens interventioner 

tillsammans med yngre personer med autism syftade ofta till att stödja och förbättra personens 

sensomotoriska funktion, beteende, personlig vård samt deltagande i lek och andra aktiviteter 

(Case-Smith & Arbesman, 2008). När personerna blivit äldre tillkom ökat fokus på den 

sociala och beteendemässiga utvecklingen (Case-Smith & Arbesman, 2008). Den största 

skillnaden mellan barn och vuxna var att barnets färdigheter var i konstant förändring (Kadar, 
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Lentin & McDonald, 2012). En av arbetsterapeutens roller var att medverka till att personer 

med behov av stöd blev aktiva och delaktiga i vardagen (Kielhofner, 2012; Fisher, 2009; 

Bledsell Crepeau et al, 2009). 

 

Enligt Internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 

definieras delaktighet som en persons engagemang i livssituationen (World Health 

Organization [WHO], 2001). Enligt ICF ingår faktorerna kommunikation, allmänna uppgifter 

och krav, förflyttning, personlig vård, hemliv, viktiga livsområden, samhällsgemenskap, 

socialt och medborgerligt liv samt mellanmänskliga interaktioner och relationer. Vid 

bedömning av delaktighet bedöms personen utifrån två olika faktorer, genomförande och 

personens förmåga (WHO, 2001). Den filosofiska grunden i arbetsterapi överensstämmer väl 

med ICF och framhöll att varje person var unik med en egen vilja att delta i, för denne, 

meningsfulla och betydelsefulla aktiviteter (Blesedell Crepeau et al., 2009). Med dagliga 

aktiviteter menade arbetsterapeuter de aktiviteter som personer utförde i vardagen till exempel 

sköta hygien eller handla mat (Keilhofner, 2012). För arbetsterapeuter var aktiviteter uppgifter 

som en person ville eller måste utföra för att få en fungerande vardag. Enligt Kilhofner (2012) 

är en person föränderlig, utvecklingsbar och mår bra av aktivitet i någon form. Upplevelser 

och förståelse av situationen förändras och utvecklas genom att vi aktiverar oss (Kielhofner, 

2012). 

 

Arbetsterapeuter använder sig av vetenskap tillsammans med beprövad erfarenhet för att 

uppnå matchning mellan person, miljö och aktivitet och för att öka självständig utifrån 

personens egna önskemål (Kielhofner, 2012). För att göra en matchning ser arbetsterapeuten 

till personen, miljön och aktiviteten.  Personnivå innebär att arbetsterapeuten fokuserar på det 

som gör att personen inte fungerar i vardagen och använder sig av interventioner som stöd 

(Kielhofner, 2012; Blesedell Crepeau et al., 2009). Därefter ligger ansvaret på personen att 

skapa förutsättningar att förebygga, förbättra eller upprätthålla sin nuvarande förmåga 

(Kielhofner, 2012). Då människor har en nedsatt förmåga kan arbetsterapeutiska 

interventionerna kompensera den nedsatta förmågan till exempel genom förskrivning av 

hjälpmedel (Kielhofner, 2012). På miljönivå riktas de arbetsterapeutiska interventionerna mot 

att förändra miljön så att personen blir självständig i aktiviteter. Miljön kan, förutom den 

fysiska miljö vi lever i, vara kulturell eller social miljö (Kielhofner, 2012). Interventioner på 
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aktivitetsnivå syftar till att förändra aktiviteten efter personens behov (Blesedell Crepeau et 

al., 2009).  

 

Som arbetsterapeut finns ett yrkesansvar att arbeta etiskt utifrån evidens och beprövad 

erfarenhet enligt den etiska koden för arbetsterapeuter. Utifrån detta bör arbetsterapeuten även 

arbeta preventivt, promotivt, habiliterande och rehabiliterande (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter [FSA], 2012; Socialstyrelsen, 2001). Målet med arbetsterapi och för 

arbetsterapeuter bör alltid vara att ta vara på personens egna resurser och arbeta utifrån 

personen (FSA, 2012). Arbetsterapi kan utgå från olika teoretiska modeller där Occupational 

Therapy Intervention Process Model [OTIPM] (Fisher, 2009), är en av dessa. Denna teori 

delar upp de arbetsterapeutiska interventionerna i fyra modeller, pedagogisk modell; modell 

för kompensation; modell för aktivitetsträning och modell för förbättring av personliga 

faktorer och kroppsfunktioner (Fisher, 2009).  

 

Aktiviteter som att läsa tidningen, diska, tvätta kläder eller träna på gym är aktiviteter som 

många av oss utför utan att tänka på att det är aktiviteter. Aktiviteter är vanligt förekommande 

samt en del av vår vardag och tas därför ofta för givet (Blesedell Crepeau et al., 2009). 

Aktiviteter tenderar att bli speciella då de inte inträffar lika ofta och har ett symboliskt värde 

för personen som utför dem.  Aktiviteterna är även speciella då de är en omtyckt vardagsrutin 

(Kielhofner, 2012). Att ha möjligheten att utföra dagliga och för denne meningsfulla 

aktiviteter är en förutsättning för att personen ska ta hand om sig själv på ett bra sätt, bo 

hemma och kunna delta i samhället (Fisher, 2009). Miljön är en del som bidrar till att utveckla 

personers känsla för delaktighet inom till exempel lekaktiviteter. Om miljön inte uppfyller 

barnets behov av att vara delaktig i lekaktiviteter, menar Skär och Prellwitz (2008) att den 

sociala utvecklingen och hälsan hos personen utvecklas i en annan riktning än vad som är 

önskvärt. Den utvecklingen är en del som personerna själva inte kan utveckla och en avsaknad 

av möjlighet till social utveckling kan leda till psykosociala funktionsnedsättningar hos 

personerna (Prellwitz & Skär, 2008). Enligt ICF (WHO, 2001) och arbetsterapi (Kielhofner, 

2012; Blesedell Crepeau et al., 2009; Fisher, 2009) innehåller en persons livssituation olika 

delar av delaktighet och den komplexa aspekten av miljöpåverkan på delaktighet då miljön 

både kan fungera som en hindrande och en stödjande faktor i delaktigheten (Skär & Prellwitz, 

2008). 
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Litteraturen beskriver olika arbetsterapeutiska interventioner för att främja delaktighet i 

utförandet av aktiviteter hos barn och ungdomar med autism. Interventioner riktades dels mot 

hela familjen (Dunn, Cox, Foster, Mische-Lawson, & Tanquary, 2012) samt den sensorisk 

integrationen till delaktighet i aktiviteter (Schaaf, Hunt & Benevides, 2012). Kunskapen om 

hur personers möjligheter till delaktighet i aktivitet ska främjas når inte alltid till pedagoger, 

närstående och andra som någon gång i livet kommer i kontakt med dessa personer (Schaaf et 

al, 2012; Reynolds, Bendixen, Lawrence & Lane, 2011). Detta trots att det är en skyldighet att 

främja delaktighet i aktivitet hos alla personer, oavsett ålder och funktionsnedsättning 

(Regeringskansliet, 2005; Socialstyrelsen, 2001). Under litteraturgenomgången återfanns få 

studier som undersökt arbetsterapeuters arbete för att främja delaktighet i aktivitet hos 

personer inom habiliteringen i allmänhet och personer med autism i synnerhet (Dunn et al, 

2012; Schaaf et al, 2012; Reynolds et al, 2011; Lohr & Le, 2012). Denna studie förväntades 

leda till att arbetsterapeuter får ökad medvetenhet om det professionella arbete som utförs för 

att främja delaktighet i utförande av aktivitet hos personer med autism. Det problem som 

författarna har upptäckt är att det finns en okunskap i samhället vad gäller arbetsterapeutens 

roll och arbete kring personer med autism. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie vara att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att främja 

delaktighet i utförandet av aktiviteter hos barn och ungdomar med autism 

 

3. Metodbeskrivning 

3.1 Design 

Studien var utformad som en kvalitativ studie där innehållsanalys valdes för analys av data 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Data insamlades via intervjuer och analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

 

3.2 Urval  

Deltagarna valdes ut genom tillgänglighetsurval med (Olsson & Sörensen, 2007) syfte att 

undersöker hur arbetsterapeuter arbetar för att främja delaktighet i utförandet av aktiviteter 

hos barn och ungdomar med autism. Information om studien, förfrågan om deltagande samt 
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blankett om informerat samtycke (bilaga 2) skickades till arbetsterapeuterna per brev. 

Inklusionskriterier var att arbetsterapeuterna i) arbetade inom barn- och 

ungdomshabiliteringen samt ii) att de hade minst ett års arbetslivserfarenhet inom området 

(Olsson & Sörensen, 2007).  

 

3.3 Datainsamling 

Författarna använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod, dessa spelades in för att 

underlätta analys av datamaterialet (Olsson & Sörensen, 2007). Författarna intervjuade 11 

arbetsterapeuter verksamma inom barn- och ungdomshabiliteringen, 5 intervjuer tillsammans 

genom personligt möte med arbetsterapeuterna och övriga 6 intervjuer var för sig över 

telefon. Intervjuerna pågick 30-50 minuter. Författarna intervjuade arbetsterapeuter, 

yrkesverksamma inom barn- och ungdomshabilitering i både kommun och landsting. 

Frågorna var öppna frågor (Farbring, 2010) därtill följdfrågor (Olsson & Sörensen, 2007). 

Innan intervjuerna genomfördes sammanställdes en intervjuguide för att ställa samma frågor 

till alla arbetsterapeuter (Bilaga 1).  

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Författarna tog kontakt med enhetschef eller ansvarig för de arbetsterapienheter som ansvarar 

för barn- och ungdomshabilitering inom kommun och landsting i Sverige. Därefter skickades 

brev till de ansvariga för distribution till lämpliga deltagare. Brevet gav information om syftet 

i studien samt att deltagaren när som helst kunde avbryta deltagandet, utan att specifikt skäl 

behövs anges. Brevet avslutades med en signatur om den förfrågade ville delta samt att de 

tagit del av informationen och samtycker. Brevet innehöll även frankerat och adresserat 

svarskuvert. Brevet skickades ut till 20 arbetsterapeuter, 9 föll bort då de inte ansåg sig ha tid 

att delta, inga deltagare tackade skriftligt nej och inga valde att inte sända in svar om 

deltagande. Efter jakande svar kontaktades deltagarna per telefon och en tid för personlig 

intervju bokades. Intervjuerna började vi första deltagare men rekryteringen av deltagare 

fortsatte tills mättat datamaterial uppnåddes. Ansvaret delades upp så att författarna 

kontaktade deltagare via telefon. Då författarna bodde i olika städer genomfördes de 

gemensamma intervjuerna genom att en av författarna var på plats medan den andra var med 

över telefon. Telefonintervjuerna fördelades upp och gjordes vars för sig. Efter analys 

behövde ingen av de deltagarna kontaktas igen för att ställa vidare frågor. Alla intervjuer 
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spelades in så att båda författare kunde ta del av materialet och skrevs sedan ut ordagrant i 

textform för att kategoriseras enligt innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Intervjuerna genomfördes dels genom personliga möten och dels över telefon. Det personliga 

mötet genomfördes på arbetsterapeuternas arbetsplats. Författarna utgick från den 

intervjuguide de sammanställt med frågor (Bilaga 1) under intervjuerna men ställde även 

följdfrågor. Allt deltagande i studien var frivilligt och deltagarna informerades om 

konfidentialitet. 

 

3.5 Analys 

Författarna utförde efter insamlat datamaterial en kvalitativ innehållsanalys av materialet. 

Innehållsanalysen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) riktar sig mot innehållet i 

datamaterialet och avgränsades beroende på de frågor som författarna använde sig av. Då 

författarna använde sig av öppna frågor (Farbring, 2010) förväntades metoden leda till ett 

brett datamaterial. Författarna utförde intervjuer som samtidigt spelades in och därefter skrevs 

ut i text vilket användes till innehållsanalysen. Innehållsanalysen har valts som analysmetod 

för att analysera stora mängder av data och den används för att tolka texter där tolkningen kan 

ske på olika nivåer (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Författarna använde sig av en 

induktiv ansats vid innehållsanalysen. Med detta avses en objektiv analys av texten. 

Författarna delade upp och analyserade texten i domäner → meningsenheter → kondensering 

→ kod → kategorier. Analysen gjordes av författarna samt handledaren för att öka 

trovärdigheten för studien (se tabell 1).  
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Tabell 1: 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Jag får oftast ett 

uppdrag som kan vara 

liknande att ”kan inte 

komma iväg till 

skolan, missar 

bussen” och då vill 

man i teamet att jag 

ska göra exempelvis 

en rutinlista för i 

vilken ordning man 

ska göra saker på 

morgonen 

Vanliga uppdrag är att 

barnet inte kan 

komma iväg till 

skolan på egen hand 

och att 

arbetsterapeuten då 

behöver göra en 

rutinlista för i vilken 

ordning man gör 

saker 

 

Rutiner för barnen 

 

Att främja delaktighet 

i aktivitet genom 

pedagogiska 

interventioner 

 

 

3.6 Etiska överväganden 

Författarna behandlade allt material konfidentiellt så att ingen av deltagarna gick att 

identifiera. Den information som lämnades ut till arbetsterapeuter vara så tydlig att de kunde 

ta ställning till om de ville vara med i studien eller inte. Det framgick i brevet att de när som 

helst hade rätt att avbryta sin medverkan (Olsson & Sörensen, 2007). Arbetet som legitimerad 

arbetsterapeut innebär att följa Socialstyrelsens riktlinjer för yrkesverksamma arbetsterapeuter 

och dit hör sekretess. Detta medförde att arbetsterapeuten inte fick nämna namn, tillstånd eller 

annan information som gjorde det möjligt att veta vem som var den omtalade (Socialstyrelsen, 

2013). Författarna hänsyn till detta då de gjorde en intervjubaserad studie och avidentifierade 

därför allt material som kom fram under intervjuerna. 

 

4. Resultat 
Efter analys av det insamlade datamaterialet fann författarna de fyra nedanstående 

kategorierna: Att främja delaktighet i utförande av aktivitet genom tekniska interventioner, Att 

främja barnet/ungdomens delaktighet i utförande av aktivitet genom interaktion med andra, 

Att främja delaktighet i utförande av aktivitet genom strategier samt Att utforma 
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interventioner som utgår ifrån varje person.  

Det som beskrevs av flera arbetsterapeuter var att olika strategier användes för att främja 

delaktighet i aktivitetsutförande hos personen vilket ofta uppnås genom inlärning med hjälp 

av bildstöd/bildschema och hjälp med tidshantering genom tidshjälpmedel, samt genom 

samarbete mellan förskola, närstående och andra delar av nätverket. Genom rutiner och 

struktur i vardagen samt vardagsmiljön minskar stress och osäkerhet hos personen. Även 

genom att individanpassa alla interventioner. Citaten är tagna direkt ur intervjuerna. 

 

4.1 Att främja delaktighet i utförande av aktivitet genom tekniska interventioner 

I denna kategori beskrev arbetsterapeuterna hur de med tekniska interventioner kompenserar, 

tydliggör och utvecklar tidsuppfattningen hos personer med autism och deras förståelse för 

hur aktiviteter utförs, exempelvis lek och personlig hygien. Denna kategori avspelar båda att 

få yngre och äldre barn delaktig i aktiviteter. Bland de yngre barnen kunde det till exempel 

handla om bildstöd och bildscheman. För att interventionerna skulle få verkan var 

erfarenheten att de som insattes i hemmet också skulle ingå i andra miljöer där personen 

befann sig, exempelvis på dagis eller då barnet växelvis befann sig i olika miljöer till exempel 

hos en annan vårdnadshavare. För att personen lättare skulle kunna se likheter och förstå 

aktiviteten i en annan miljö skulle bilderna i de olika miljöerna vara samma. Ett citat som 

speglar en arbetsterapeuts upplevelser av interventioner för de yngre personerna med autism:  

 

”det handlar såklart också om hjälpmedel, för strukturen är det scheman av olika slag som vi 

använder, är det yngre barn eller barn med även kognitiva svårigheter så jobbar man mycket 

med bildscheman sen kan man för de lite äldre använda handi eller handifon, det kan vara 

sigwarttavla, eller daileyememoplanner som den nu heter så det är ju också en del..” 

 

Vidare menade arbetsterapeuterna att då personerna blev äldre förändrades svårigheterna och 

kom istället att handla om planering, att handskas med tid och att strukturera vardagen. 

Erfarenheten var att bildscheman användes hos personer upp i tonåren men även tekniska 

hjälpmedel till exempel handdatorer kunde då komma att aktualiseras. Erfarenheten var att 

bildschemat varierade beroende på personens förmåga att hantera flera saker samtidigt till 

exempel kunde vissa de inte sortera mellan aktiviteter och blev stressade medan andra ville se 

hela veckans schema för att känna ett lugn. Arbetsterapeuterna berättade vidare att 
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tidshjälpmedel visualiserar kvarstående tid för att personen tydligt skulle se den tid som fanns 

kvar för att utföra aktiviteter. De berättade också att liknande rutiner och aktiviteter i olika 

miljöer kunde leda till att de lärde sig vad denne brukar göra i en specifik situation eller vad 

omgivningen förväntar sig av personen. I intervjuerna framkom även att det i vissa fall var 

svårt att avgöra diagnos och därmed uppstod inte behov av tekniska interventioner förens i 

tonåren då personen behövde hjälp med planering, struktur av vardag och att handskas med 

tid. En arbetsterapeut verksam inom barn och ungdomshabiliteringen uttryckte sig så här 

angående föräldrarnas betydelse för personens färdigheter gällande tid och struktur:  

 

 “..när det gäller tid och planering så är det kanske uppåt tidiga tonåren som man börjar inse 

att barnen är mer beroende av föräldrarna än vad det skulle behöva vara och då handlar det 

ganska mycket om barnets självbild och vad de tycker..” 

 

4.2 Att främja barnets/ungdomens delaktighet i utförande av aktivitet genom 

interaktion med andra  

I denna kategori beskrev arbetsterapeuterna hur de tillsammans med närstående, annan 

personal samt övriga personer i personens närhet arbetade med stöd och samspel för att få 

personen delaktigt. Det framkom av resultatet att delar av det arbetsterapeutiska yrket inom 

barn- och ungdomshabiliteringen handlar om handledning, råd och stöd för familjer, personal 

i olika instanser och andra närstående. Erfarenheten var att påverka nätverket runt personen 

kan detta förbättra eller försämra utvecklingsmöjligheter. Vid intervjuerna framkom att 

arbetsterapeuter såg nätverket kring personen med autism som en betydande roll för 

personens utveckling, därmed inriktades arbetet mot handledning till närstående, personal 

samt andra i personens närhet. Arbetsterapeuterna beskrev att genom handledning fick 

närstående och personal rätt verktyg för göra personen självständigt och även delaktigt. 

Genom att arbetsterapeuten lärde närstående och personal samt andra i personens närhet hur 

de skulle bemöta personen i situationer och hur de kunde stödja dem i vardagliga situationer 

behövde inte arbetsterapeuten närvara vid en situation utan kunde istället genom föräldrar och 

nätverk stödja personen till självständighet och delaktighet. En arbetsterapeut berättade:  

“Att främja delaktighet hos barn handlar mycket om att gå genom föräldrarna, för att gå 

direkt till barnen tror jag är svårt när man oftast bara träffar barnet någon gång då och då, 

där är det bättre att föräldrarna förstår innebörden och sen visar sina barn”. 
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Något annat som framkom av analysen var att en annan faktor i nätverket kring personen är 

omgivningen, en person med autism kan bli orolig i en omgivning som ger många intryck. 

Genom att förändra miljön kunde det till exempel handla om att en avskalad och tystare miljö 

menade arbetsterapeuterna att personen kommer ha lättare med inlärning. Arbetsterapeuterna 

berättade att de instruerade personal och föräldrar konsekvenserna av en intrycksfull miljö 

vilket skapar en självständighet genom föräldrarna. 

 

4.3 Att främja delaktighet i utförande av aktivitet genom strategier 

I denna kategori berättade arbetsterapeuterna om det pedagogiska arbetet med att få personen 

självständig och delaktig i vardagen. Arbetet kring personer med autism syftade till att 

tydliggöra i vardagen. Arbetsterapeuterna belyste vikten av självständigt hos personen då det 

ledde till delaktighet i vardagen. Det framkom av arbetsterapeuternas berättelser att personer 

med autism hade svårt med språk, att komma igång och avsluta en aktivitet samt svårt att 

hantera förändringar. Därför handlade det ofta om att strukturera och skapa rutin i vardagen. 

En arbetsterapeut verksam inom barn och ungdomshabiliteringen menade att:  

 

”..man tar hela morgonrutinen de här viktiga grejerna som att gå upp, gå på toaletten, äta 

frukost, borsta tänderna, ta på sig ytterkläder de här huvudgrejerna görs om till bilder som 

används istället för att föräldrarna ska behöva tjata hela tiden om varje moment kan de 

hänvisa till bildschemat...” 

 

Arbetsterapeuterna menade att mötet underlättades om det fanns en god struktur för 

upplägget. Vidare berättade de att om en förändring i personens liv skulle ske borde en 

förberedelse påbörjas i god tid om det var möjligt. En annan faktor som framkom ur 

arbetsterapeuternas berättelse var att vid de tillfällen som en morgonrutin inte fungerade 

kunde föräldrarna hänvisa till bildstödet istället för att tala om vad som skulle utföras och 

genom denna aktion göra dem självständiga. Arbetsterapeuterna menade att om personen 

skulle ha en chans att lära sig rutiner skulle de se lika ut i alla miljöer. I tonåren handlade det 

om motivation och att motivera till att utföra aktiviteter eller till att använda ett 

hjälpmedel/bildstöd för att klara av vardagen. Vidare menade arbetsterapeuterna att i 

professionen var de ålagda att informera om vikten av rutiner i vardagen och varför dessa vara 
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av så stor betydelse.  

4.4 Att utforma interventioner som utgår ifrån varje individ 

Kategorin belyser det som arbetsterapeuterna beskrev som individanpassade åtgärder. Arbetet 

kring personer med autism innebar att anpassa varje intervention individuellt då behoven såg 

olika ut något. Enligt arbetsterapeuterna var det betydelsefullt att utgå från varje persons 

unika egenskaper och resurser vilket även kunde innebära olika grader av autism. Flera 

arbetsterapeuter nämnde under intervjuerna liknande citat som nedan:  

 

“Det är viktigt att börja arbeta med ADL-områden tidigt, klarar barnet att sköta påklädning, 

matsituationer, hygien och sådana bitar själv så är det en god bit på väg att vara 

självständig” 

 

Det var även av betydelse att ta hänsyn till att familjer och närståendes situation var unik och 

skilde sig åt och det var heller inte ovanligt att någon av föräldrarna hade liknande 

problematik. På barn- och ungdomshabiliteringar arbetar personalen i team och vid ett första 

möte med familjen anpassas teamet utifrån personens behov. Därefter upprättades en 

habiliteringsplan med målformuleringar att arbeta efter. I de yngre åldrarna gjordes 

habiliteringsplanen utifrån föräldrarnas önskemål medan de äldre personerna var delaktiga i 

sin habiliteringsplan. Att aktiviteter och interventioner anpassas till varje enskild person blir 

tydligt utmärkande då det är något som kommer fram i samtliga intervjuer liknande:  

 

“Sen klart anpassas dessa scheman till varje barn, vissa kanske behöver detaljerade bilder för 

varje moment i en aktivitet till och med visa att aktiviteten är riktad mot just dig, att Calle 

tvättar håret, Calle borstar tänderna”. 

 

5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att främja 

delaktighet i utförandet av aktiviteter hos barn och ungdomar med autism. Resultatet visade 

att delaktighet i utförandet i aktiviteter kunde främjas genom att arbetsterapeuter arbetade 

med barn och ungdomar med autism, utifrån fyra grundområden; tekniska interventioner, stöd 

och samspel till närstående och professionella, strategier samt individuellt utformade 

interventioner som utgår från varje persons unika egenskaper.   
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5.1 Resultatdiskussion 

Tekniska interventioner visade sig vara är en del i det arbetsterapeutiska arbetet för att främja 

delaktighet hos personer som träffar arbetsterapeuter på barn- och ungdomshabiliteringen 

(Fisher, 2009). Arbetsterapeuterna menade även att för att en intervention skulle leda till 

förändring skulle den användas på samma sätt i alla miljöer vilket även Kielhofner (2012) och 

Fisher (2009) beskriver. Kielhofner (2012) menar till exempel att miljön påverkar aktiviteten 

utifrån flera olika aspekter så som vilka material som används vid utförandet, vilka sociala 

grupper som deltar eller finns närvarande och vad aktiviteten ställer för krav på personen 

(Kielhofner, 2012). Ansvaret ligger även på närstående samt övriga i personens närhet att få 

miljön samt interventionerna att fungera (Dunn et al, 2012). Då personen kom upp i tonåren 

menade arbetsterapeuterna att svårigheterna blev annorlunda och att fokus för arbetet 

förändrades. Bildscheman var fortfarande en del av personens vardag (Dunn et al, 2012). 

Under intervjuerna framkom att inget behov av arbetsterapeutiska åtgärder fanns förrän 

personen blev äldre och skulle ta mer ansvar, detta för att föräldrarna tidigare tagit hand om 

detta vilket även beskrevs i artikeln skriven av Foster, Dunn & Lawson (2012). Att främja 

delaktighet i aktivitet genom tekniska interventioner framkom av resultatet vara centralt för 

personens självständighet och utveckling men även ett stöd för närstående (Kielhofner, 2012; 

Fisher, 2009; Blesedell Crepeau et al, 2009). 

 

Vidare framkom att delaktighet i utförandet av aktiviteter hos personer kunde främjas genom 

stöd och samspel till närstående och professionella vilket speglar den pedagogiska modellen i 

OTIPM (Fisher, 2009). Det arbetsterapeutiska yrket bestod av handledning, råd och stöd för 

närstående men även andra i personens närhet (Dunn et al, 2012). Detta är även enligt de 

riktlinjer som finns för verksamma arbetsterapeuter en del i yrket (Socialstyrelsen, 2001). 

Enligt den pedagogiska modellen (Fisher, 2009) i OTIPM samt enligt arbetsterapeuterna var 

ett fungerande nätverk en av delarna som krävdes för att personen skulle bli så delaktig som 

möjligt, å andra sidan krävdes det av nätverket att ha en hög moral och närvaro vid mötena 

med teamet på barn- och ungdomshabiliteringen (FSA, 2012). Påverkan av miljön i 

aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2012) nämndes inte i datainsamlingen, att en lugn och 

harmonisk miljö främjar delaktighet och minskar stress (Kielhofner, 2012). Å andra sidan är 

detta en miljö som är svår att uppnå i det vanliga hemmet eller i en förskoleverksamhet där 
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det kanske finns fler än en person att ta hänsyn till. 

Resultatet visade att det ingick i det arbetsterapeutiska arbetet att instruera närstående och 

övrig personal hur en intrycksfull miljö påverkar personen vilket även finns beskrivet i 

Socialstyrelsen riktlinjer (2001) och av Kielhofner (2012). Kielhofner (2012) menar att de 

närstående och övriga påverkar personens utveckling. Detta visade sig även i studien. Andra 

studier menar även att närstående har hjälp av förutom arbetsterapeuterna även hela teamet på 

habiliteringen för att uppnå en utveckling på flera stadier hos individen (Case-Smith & 

Arbesman, 2008). Flera av arbetsterapeuterna som deltog i studien berättade att de arbetade i 

team där alla i teamet var involverade i barnets utveckling.  

 

Inom arbetsterapi beskrivs “Att främja delaktighet i aktivitetsutförande genom strategier” som 

en del av den pedagogiska modellen i OTIPM och enligt arbetsterapeuterna som deltog i 

studien var självständighet en del som ledde till delaktighet (Fisher, 2009). Foster et al (2012) 

visar i sin studie att intensivträning har positiva effekter för att göra personen delaktig genom 

självständighet vilket även framkom i datainsamlingen. Det framkom även att personer som 

har svårigheter med språk och att hantera förändringar också har svårare att bli självständiga i 

vardagen. Alla dessa faktorer benämndes under intervjuerna som påverkande för att få 

personen så delaktig som möjligt. 

 

Motivation är en del av de aspekter som är begrundande till förändring hos personer. De andra 

aspekterna är vanor, rutiner och roller, dessa fyra aspekter krävs för en livsförändring enligt 

Kielhofner (2012). Arbetsterapeuterna i studien menade att en stor del av deras arbete med 

ungdomar framförallt var att få dem att bli motiverade i att använda hjälpmedel samt utföra de 

interventioner som arbetsterapeuten förslagit vilket kunde vara till exempel att använda en 

handdator. Att lära närstående samt övriga personer i personens närhet hantera de situationer 

personen inte själv visste vad som skulle göras visade sig vara något som framkom i resultatet 

(Kielhofner, 2012).   

 

Det framkom även att arbetet med barn och ungdomar med autism innefattade 

individanpassade åtgärder, de vill säga att utforma individuella strategier som utgår från det 

unika i varje person (Kielhofner, 2012). Detta är också beskrivet i den etiska kod som finns 

för arbetsterapeuter (FSA, 2012). Den etiska koden betonar arbetet utifrån väl beprövad 
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erfarenhet och evidens men också att arbetet sker anpassat efter varje enskild individ (FSA, 

2012). Det som gör barn och ungdomar speciella är att även familjens och de närståendes 

situation är att ta hänsyn till för att kunna individanpassa arbetet (Dunn et al, 2012; 

Kielhofner, 2012; Bledsell Crepeau et al, 2009). I datainsamlingen beskrevs att de 

arbetsterapeutiska arbetsuppgifterna dels handlade om att individanpassa arbetet till varje 

enskild person, något som ingår i det arbetsterapeutiska yrkets riktlinjer (Socialstyrelsen, 

2001; FSA, 2012). En annan aspekt som påverkar individanpassade interventioner är att 

personen är föränderlig och dess färdigheter och förmågor förändras från dag till dag, något 

som arbetsterapeuten måste ha i åtanke för att göra sitt arbete klientcentrerat och 

individanpassat (Kadar, Lentin & McDonal, 2012) vilket överensstämmer med den 

information som framkom ur datainsamlingen. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Denna kvalitativa studie valdes då författaren hade som avsikt att beskriva och förstå 

upplevelser och erfarenheter i samhället (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Syftet med 

kvalitativa studier är främst att se de skillnader och likheter som finns i textinnehållet och att 

inte generalisera texten utan att tolka textens manifesta och latenta budskap (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Denna studies resultat bör beaktas med hänsyn till den använda 

metodens begränsningar då endast elva arbetsterapeuter intervjuats. Studiens målgrupp var 

arbetsterapeuter inom barn och ungdomshabiliteringen och 20 personer tillfrågades om 

deltagande i studien. 9 personer föll bort då de inte ansåg sig ha tid att delta, inga deltagare 

tackade skriftligt nej och inga valde att inte sända in svar om deltagande. I denna studie 

utgjorde författarnas förförståelse av erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning samt 

tidigare studier i ämnesområdet arbetsterapi och barn och ungdomar med autism. 

Förförståelsen påverkade utformningen av de frågor som författarna valde att använda i 

intervjuguiden (bilaga 1). 

 

Designen på studien var en kvalitativ innehålls analys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Denna metod användes vid analys av intervjuerna för att få en mättad datainsamling och 

författarna analyserade varje intervju enskilt. Författarna ville göra en litteraturöversikt men 

vid litteratursökning fanns inte tillräckligt med material att analysera därför valdes en 

intervjustudie med arbetsterapeuter som var yrkesverksamma vid barn- och 
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ungdomshabiliteringen runt om i landet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Fördelar med 

studien är att metoden kunde anpassas efter deltagarnas erfarenheter och kunskaper. 

Nackdelar med denna metod är att resultatet inte går att applicera i hela Sverige och det går 

inte att utläsa hur många som tyckte vad i studien.  

 

Då författarna bor i olika städer har urvalet skett genom ett tillgänglighetsurval (Olsson & 

Sörensen, 2007) vilket också bidragit till att studien inte kan appliceras i hela landet. Å andra 

sidan har den spridning vi haft med deltagare från norra Sverige och deltagare från södra 

Sverige gett väldigt lika svar vilket kan tyda på att det finns en tydlig struktur för det 

arbetsterapeutiska arbetet med barn och ungdomar med autism. 

 

Under intervjuerna uppmuntrades deltagare att berätta om hur de arbetade för att främja 

delaktighet hos barn och ungdomar med autism, hur ett första möte såg ut och 

förhållningssättet under dessa. Fördelar med de intervjuer som gjordes i ett personligt möte 

var att författarna kunde använda de intervjuades kroppsspråk, författarna hade lättare för att 

känna av stämningen, förstå vad de intervjuade menade, båda författarna kunde närvara vid 

intervjun samt att om en av författarna tappade tråden kunde den andra lätt ta vid. Nackdelar 

med de personliga intervjuerna var att författarna kunde bli nervösa, intervjuerna tog längre 

tid då de innebar förflyttning samt att möjligheten för att författarna pratade i mun på varandra 

fanns. Fördelar med telefonintervjuerna var dels att det är i tiden att använda telefoner, de 

intervjuade blev mer lättillgängliga och gick att nås även om avståndet var långt samt att 

risken för att prata i mun på varandra var minimal. Nackdelar var att ljudkvaliteten kunde bli 

sämre och om inte förhållandena vid inspelningen var bra blev det svårt för författarna sedan 

när de skulle skriva ut intervjuerna. Författaren kunde tappa tråden vilket medförde att samma 

följdfrågor inte ställdes.  

 

Författarna intervjuade 11 stycken yrkesverksamma arbetsterapeuter därefter uppnåddes en 

mättad datainsamling. Intervjuerna gjorde författarna dels tillsammans men även enskilda 

intervjuer genomfördes. Om fler intervjuer gjorts tillsammans finns möjligheten att en mättad 

datainsamling uppnåtts tidigare (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Ingen testintervju 

gjordes före vilket medförde att intervjuguiden inte var optimal eftersom inga justeringar 

gjordes. Om en testintervju genomförts hade författarna fått svar på vilka frågor som var 
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nödvändiga och vilka som inte var det i intervjuguiden samt kunnat ändra på frågorna för att 

få en bättre datainsamling. Detta ledde även till att författarna fick mer material att arbeta 

igenom än vad som behövdes för att besvara syftet. Delar av data har uteslutits då det inte var 

relevant för syftet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Båda författarna har lyssnat av 

samtliga intervjuer och skrivit ut dem tillsammans för att få ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. För att öka tillförlitligheten gjordes många intervjuer med båda författarna 

närvarande, i de fall där intervjuerna gjorts enskild har både författarna tagit del av det 

inspelade materialet för att sedan kunna göra analysen gemensamt och för att jämföra med 

handledarens analys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

 

För att på ett etiskt sätt nå fram till arbetsterapeuter kontaktades först chefer på arbetsplatsen 

med en förfrågan om författarna fick uppta tid från deras anställda, därefter fick de kontakt 

med de anställda som kanske inte kände att de hade tid och hela processen tog mycket tid i 

arbetet (Olsson & Sörensen, 2007). Författarna kunde i efterhand se att de kunde tagit kontakt 

med åtminstone arbetsterapeuter de kände till för att fråga om ett intresse att delta fanns och 

vid jakande svar ta kontakt med chefen. Författarna visade sitt intresse och gjorde förfrågan 

om deltagande till ungefär 20 arbetsterapeuter vilket de nu känner borde gjorts till fler, de 

borde också börjat tidigare med processen då det tog längre tid än väntat (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Mättnad av datainsamling uppnåddes då författarna vid utskrivning 

av intervjuerna såg att ingen ny information tillkom i datainsamlingen. Däremot var det svårt 

att inte tänka att nästa intervju skulle innehålla ny information. Som lärdom vet de för vidare 

studier att en sådan process kräver mycket tid. 

 

Författarna valde att använda sig av kvalitativ innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsens, 

2012) vid analys av intervjuerna, det för att få ut ett så bra datamaterial som möjligt och för 

att kunna analysera texterna i små enheter och lättare se ett samband mellan alla intervjuerna. 

För att färgas av resultatet så lite som möjligt skedde analysen av intervjuerna samtidigt som 

de genomfördes samt för att öka trovärdigheten av resultatet gjorde handledaren en analys av 

datamaterialet. Eftersom analysen skedde direkt efter avslutad intervju kunde författarna 

minnas arbetsterapeutens kroppsspråk och tonläge bättre än om det gjorts senare och därför få 

en djupare förståelse för materialet.   
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6. Konklusion 

Som blivande arbetsterapeuter anser vi att resultatet i studien överrensstämde med de 

arbetsterapeutiska teorier som vi under utbildningen studerat och även om arbetsterapeuterna 

inte nämnde att de jobbade utifrån någon specifik modell kunde deras interventioner lätt 

placeras in under vad Kielhofner menar i MoHo (2012), Fisher i OTIPM (2009) och Blesedell 

Crepeau et al (2009). Arbetsterapeuten använder sig av personanpassade interventioner som 

inte bara innefattar personen utan även närstående och övriga. Det framkom i studien att 

utvecklingen av delaktighet påverkas av att de närstående och övrig personal tar till sig de 

lösningar och metoder som arbetsterapeuten erbjuder. Av studien framkom även att delar för 

att uppnå delaktighet kan vara i) att förstå innebörden av och ii) själv få vara med och välja 

aktivitet.  
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Bilaga 1 

Författarna kommer ställa öppna frågor för att samla information och material från sina 

deltagare. Utöver frågorna nedan tillkommer följdfrågor. 

 

• Vilka interventioner är de du vanligen använder när du är i kontakt med barn med 

autism? 

• På vilket sätt passar era interventioner barn med autism som du träffar? 

• Hur avgör du vilka interventioner som passar vem? 

• Utöver de på barnhabiliteringen, vilken övrig personal i barnets vardag har du kontakt 

med? 

• Vilka interventioner använder du vid arbete med denna personal? 

(Delaktighet i både personlig vård, lek samt vardagen i stort) 

• Vilket tillvägagångsätt har ni vid en första träff med en ny familj? 

• Vilka deltar vid första träffen? 

• Upplever du att familjerna du möter är nöjda med det du som arbetsterapeut hjälper 

dem med?  

• På vilket sätt förmedlar de denna känsla till dig? 

• Hur utvärderar du dina interventioner? 

• Finns det något du skulle vilja göra som idag inte görs eller som du vet görs någon 

annanstans men inte i din verksamhet? 

• Hur arbetar du för att främja delaktighet hos barn med autism? 
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Bilaga 2 
 

Information om C-uppsatsstudien ”Hur arbetsterapeuter arbetar för att främja 

delaktighet hos barn med autism”. 

 

Information 

Författarna vill med denna studie undersöka vad arbetsterapeuten inom habiliteringen kan 

göra för att främja delaktighet hos barn med autism. 

 

Förfrågan om deltagande 

Vi vänder oss till dig som är arbetsterapeut och har erfarenhet av att arbete med barn med 

autism genom en förfrågan om att delta i vår studie. 

 

Upplägg 

Du kommer att bli intervjuad utifrån frågor vi förbereder innan, vi kommer antagligen ställa 

följdfrågor för att få så mycket bra material som möljigt att arbeta med. Eftersom vi bor i 

olika städer i landet kommer vi så långt det är möjligt försöka medverka båda två vid 

intervjuerna, i de fall det inte går vill vi om ni tillåter ringa upp vår kollega och ha 

högtalartelefon på under intervjun, det för att vi båda ska kunna ta del av den information ni 

har. Vi anpassar tiden för intervjun utifrån hur mycket tid du har att ge oss, vi skulle uppskatta 

att få intervjua er i cirka 30 minuter, maxtid 60 minuter. Plats och tidpunkt för intervjutillfället 

vill vi försöka anpassa oss till när ni har tid. Deltagandet i denna studie är frivilligt och du får 

när du vill tacka nej till deltagande utan att ange anledning. 
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Allt deltagande i detta projekt är frivilligt. Du har rätt att avbryta när som helst om Du inte 

önskar eller har möjlighet att fullfölja. 
 
Anmälan om deltagande 
Genom att kryssa i rutan anmäler du dig till att delta i studien och sedan skriva under 
informerat samtycke som medföljer detta brev för att sedan returnera i svarskuvertet. 
□ Jag är intresserad av att delta i projektet och fyller i det informerade samtycket på 
nästa sida och skickar mitt svar i det frankerade svarsbrevet. 
 
Om du inte är intresserad av att delta i studien ber vi dig vänligast att fylla i rutan under och 
returnera till oss snarast möjligt.  
□ Jag är inte intresserad av att delta. 
 
Namn.................................................................................................................................. 
 
Telefonnummer................................................................................................................... 
  
 
E-post................................................................................................................................. 
 
Vi ber dig vänligast att returnera svarskuvertet med ditt besked om deltagande senaste 1 vecka 
efter att du fått det, om inget besked ges kommer vi att kontakta dig per telefon för att få ett 
besked. 
Om du vill ha mer information kring studien innan du skickar tillbaka ditt svarsbrev ber vi dig 
kontakta oss på: 
 
Julia Andersson                     Sara Andersson 
Arbetsterapeutstudent                            Arbetsterapeutstudent  
0708991994                            0761882204 
juland-0@student.ltu.se                        Sarnad-0@student.ltu.se 
 
Handledare:  
Ann-Charlotte Kassberg 
Magister och doktorand i arbetsterapi 
Robertsviksgatan 8, Luleå 
Forsknings och utvecklings centrum (FoU) 
Norrbottens Läns Landsting 
Tfn:070-5225337 
ann-charlotte.kassberg@ltu.se 
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Informerat samtycke 
Jag har fått skriftlig information om projektet ”Hur arbetsterapeuter arbetar för att främja 
delaktighet hos barn med autism” och jag är nöjd med den beskrivning jag har fått. Om jag 
har ytterligare frågor vet jag att jag när som helst kan kontakta de personer som leder 
projektet. 
 
Jag förstår hur min medverkan i studien kommer att gå till. 
 
Jag bekräftar att mitt deltagande är frivilligt. Jag vet att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande utan att ange något skäl och att detta inte kommer att påverka mina möjligheter till 
vård eller rehabilitering i framtiden. 
 
Jag är medveten om att resultaten av studien kommer att användas till en C-uppsats, men att 
inga data kommer att kunna härledas direkt till min person samt att allt material kommer att 
bearbetas och förvaras på ett betryggande sätt, allt enligt gällande lagstiftning. 
 
Jag förstår att detta inte innebär några kostnader för mig. 
 
En signerad kopia av detta dokument kommer att skickas till mig. 
 
Underskrift…………………………………………………… Datum………………… 
 
Namn textat………………………………………………….. 
 
Julia Andersson     Sara Andersson 
Arbetsterapeutstudent     Arbetsterapeutstudent  
Tfn: 0708991994     Tfn: 0761882204 
juland-0@student.ltu.se    Sarnad-0@student.ltu.se 
 
 
Handledare:  
Ann-Charlotte Kassberg 
Magister och doktorand i arbetsterapi 
Robertsviksgatan 8, Luleå 
Forsknings och utvecklings centrum (FoU) 
Norrbottens Läns Landsting 
Tfn:070-5225337 
ann-charlotte.kassberg@ltu.se  
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