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Abstrakt 

Barn med funktionshinder är ofta i behov av habiliteringsinsatser. Dessa 
insatser bygger på multidisciplinärt teamarbete och idag är utgångspunkten i 
habiliteringsarbetet ett familjecentrerat synsätt. Detta innebär att insatserna 
riktas till barnet med sitt funktionshinder, barnets föräldrar samt hela det 
nätverk som finns runt barnet. Föräldrar till barn med funktionshinder är 
ofta djupt involverade och engagerade i sina barn och i de 
habiliteringsinsatser som barnen får. Syftet med denna studie är att belysa 
föräldrars upplevelser av teamarbetet och sin delaktighet i 
habiliteringsprocessen. Fyra föräldrar till barn med funktionshinder 
intervjuades. En strukturerad intervjuform med öppna berättande svar 
användes. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för vidare 
analys med innehållsanalys. Föräldrarna i denna studie beskrev sina 
upplevelser av BUH, teamarbetet och sin delaktighet i 
habiliteringsprocessen på olika sätt. Fyra kategorier identifierades: 
”Resurser och kompetens”, ”Kontinuitet och tillgänglighet”, ”Insatser och 
stöd” och ”Kommunikation och delaktighet”. De huvudsakliga teman som 
genomsyrade resultatet och dess kategorier var vikten av information samt 
behovet av stöd.  
 
 

Nyckelord: barn- och ungdomshabilitering, delaktighet, funktionshinder, 
funktionsnedsättning, föräldrars upplevelser, multiprofessionellt teamarbete. 
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Ett funktionshinder kan påverka en individ mer eller mindre beroende på vilken vardagsmiljö 

denne lever i (1). Med funktionshinder/funktionsnedsättning avses problem som innebär en 

betydande avvikelse eller förlust i kroppsfunktion eller anatomisk struktur (2). Om en vuxen 

eller ett barn skadas är målet med olika former av behandling och träning att uppnå en så god 

återanpassning som möjligt till det tidigare livet. Detta benämns rehabilitering. Vid 

behandling av ett barn som skadats redan vid födseln eller under de tidiga levnadsåren är 

målet inte längre ”återanpassning” utan i stället att ”anpassa”, habilitera, barnet till ett så 

normalt liv som möjligt (3). 

 

I habilitering är utgångspunkten WHO:s (världshälsoorganisationen) internationella 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, även kallad ICF. Denna 

beskrivs utifrån två grundläggande förteckningar: 1. kroppsfunktioner och kroppsstrukturer, 2. 

aktiviteter och delaktighet. Utöver dessa nivåer ingår även omgivningsfaktorer (4, 5). Med 

habilitering menas det tvärprofessionella arbete som riktar sig till personer med medfödda 

eller tidigt förvärvade skador eller sjukdomar som leder till funktionsnedsättningar (4). Syftet 

med denna verksamhet är att underlätta utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga samt 

att bibehålla färdigheter (6, 7). Målet är att barnet eller ungdomen med funktionshinder skall 

utvecklas optimalt efter sina förutsättningar och uppnå största möjliga grad av självständighet 

och oberoende. Individen med funktionshinder ska även bli delaktig i samhället, vilket 

innebär att de handikappande konsekvenserna av funktionshindret måste minimeras (4, 7). 

Tidigare riktade sig habiliteringens insatser framför allt till personer med rörelsehinder. Idag 

omfattas alla typer av funktionshinder, det vill säga även utvecklingsstörning och syn- och 

hörselskador (3). De grundstenar som verksamheten inom habiliteringen bygger på är 

helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet. De insatser som habiliteringen erbjuder utgår från 

varje individs behov och kan erbjudas med stöd av framför allt två lagar, HSL (Hälso- och 

sjukvårdslagen) och LSS (Lagen om stöd och service) (1).  

 

Barn- och ungdomshabilitering (BUH) riktar sig till barn och ungdom under 18 år och bygger 

på multidisciplinärt teamarbete med så kallade habiliteringsteam. Arbetet ska bygga på fyra 

ben: Medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social kompetens, där även teknisk kompetens 

är av stor vikt (4, 2, 8). Detta innebär att olika yrkeskategorier som läkare, ortoped, 

ortopedtekniker/ingenjör, logoped, uroterapeut, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, 

kurator, specialpedagog och sjuksköterska ingår i teamet (6, 7). Traditionellt sett har fokus i 

de insatser som görs runt barn med funktionshinder endast satts på att försöka förbättra olika 
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funktioner hos barnet. I detta tankesätt fanns sällan utrymme för föräldrarnas/familjernas 

behov (9). Idag riktas insatserna till barnet med sitt funktionshinder, barnets föräldrar samt 

hela det nätverk som finns runt barnet (10, 11, 12, 13, 14, 2). Utgångspunkten är alltså ett mer 

familjecentrerat synsätt vilket betraktas som det bästa sättet att arbeta för att kunna möta de 

behov som barn med funktionshinder och deras familjer har (15). I detta synsätt utgör det 

tvärprofessionella teamarbetet basen och samarbetet med familjen betonas (15, 16, 2, 4). 

Arbetet utgår ifrån samtliga nivåer som beskrivs i ICF, eftersom det hos det växande barnet 

fortfarande finns stora möjligheter att inte bara förbättra funktion på organnivå utan även öka 

aktivitetsgrad och därmed minska handikappet (4). Kunskap om barnets normala utveckling 

ligger till grund för habiliteringsarbetet och stor vikt läggs vid barnens rättigheter. Dessa 

beskrivs i FN:s konvention om barns rättigheter och handlar bland annat om barns rätt till 

bästa möjliga hälsa, till sjukvård och till ett fullvärdigt liv (2, 4). 

 

Allt arbete inom BUH karaktäriseras av en komplexitet som påverkas av faktorer som 

handikappsyn (samhällets och vår personliga), politiska beslut, lagstiftning, samarbete i den 

egna arbetsgruppen, familjens sociala situation, kulturella skillnader samt barnets specifika 

funktionsnedsättning. Ett sätt att bemästra komplexiteten är att omge arbetet med en tydlig 

struktur. Tydlighet i samarbetet med föräldrar kring barnets och familjens behov uppnås 

genom att utforma en gemensam habiliteringsplanering som följer de olika stegen i 

vårdprocessen (2). 

 

Som en del i den grupp av sjukvårds- och habiliteringspersonal som finns till barnets och 

familjens förfogande ingår sjukgymnasten. Det är viktigt att sjukgymnasten samordnar sina 

insatser med övriga delaktiga yrkeskategorier så att en gemensam behandlingsplan kan 

utformas för att kunna erbjuda barnet och familjen bästa stöd. Denna utgår ifrån kännedom 

om de faktorer som påverkar barnets utveckling (17). Sjukgymnasten bidrar bland annat med 

kunskap om människan i rörelse och om förmågan att uppfatta, ta tillvara på och behärska 

kroppen på ett sätt som stämmer med personens egna mål och krav i omgivningen. Som grund 

för detta ligger exempelvis teorier om motorisk kontroll (2, 3). I habiliteringen är det viktigt 

att både barnet/ungdomen själv och föräldrar/andra företrädare är delaktiga. Föräldrar till barn 

med funktionsnedsättningar är ofta djupt involverade och starkt engagerade i barnet och hela 

habiliteringsprocessen (18, 6). Ändå är de oförberedda och saknar professionell kunskap. 

Dessa faktorer bidrar till att skapa ett beroende av den expertis som stödsystemet erbjuder. En 

stor utmaning för familjen runt barn med funktionshinder är att kunna hantera barnets 

 5



situation samtidigt som vardagen ska fungera med allt vad det innebär (19, 20, 21). Det 

professionella systemets uppgift är att stödja föräldrarna genom att förmedla kunskap utan att 

undergräva deras tillit till sin egen kompetens och trygghet i föräldrarollen (18). 

 

Det finns få studier publicerade på föräldrarnas perspektiv på habiliteringsprocessen. Några 

enkätstudier har genomförts men intervjustudier saknas. Syftet med denna studie är att belysa 

de upplevelser som föräldrar, vars barn har någon typ av funktionshinder som gör att de 

omfattas av BUH, har av habiliteringsprocessen och teamarbetet. I denna studie har 

författarna utgått ifrån följande frågeställningar. 

- Vilken betydelse har teamarbetet som finns inom BUH för behandling och utveckling 

utifrån ett föräldraperspektiv? 

- Vilken grad av delaktighet upplever föräldrarna i habiliteringsprocessen? 

 

 

Metod 
 
Informanter 

Introduktionsbrev (bil. 1) med information om studien skickades ut till alla familjer som 

geografiskt tillhörde två slumpmässigt utvalda vårdcentraler i Norrbotten samt räknades till 

BUH. I informationen om studien framgick även de inklusionskriterier som ställts för studien. 

För att få tag i informanter utan att röja den sekretess som gäller inom hälso- och sjukvård 

förmedlades introduktionsbreven via personal på BUH vid ett sjukhus i samma län. 

Sammanlagt skickades cirka 30 introduktionsbrev ut. I introduktionsbreven medskickades 

frankerade kuvert med svarsadress till författarna för att undvika att föräldrarna svarade 

utifrån eventuell pliktkänsla gentemot BUH. Detta förtydligade att studien inte gjordes på 

uppdrag av BUH. 

 

Författarnas intention var att slumpmässigt välja ut fyra till fem personer att intervjua. Tre 

svar inkom varav samtliga intervjuades. Efter detta gjordes ytterligare en förfrågan till de 

redan kontaktade familjerna vilket gav ännu en intervju. Inklusionskriterierna innebar att 

informanterna skulle: 

- ha ett eller flera barn som omfattas av teamarbete inom BUH.  

- tillsammans med sitt/sina barn ha minst fem års erfarenhet av BUH 

- ha ett/flera barn som fortfarande idag omfattas av BUH dvs. vara under 18 år 
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Intervjuer 

En strukturerad intervjuform med direkt frågeteknik och öppna berättande svar användes. 

Författarna utformade en frågeguide (bil. 2) utifrån studiens syfte som även skickades ut till 

informanterna i förväg. I förtydligande syfte användes vid vissa tillfällen följdfrågor. Vid 

upplägg av intervjufrågorna lades betoning på att det inte var barnens utan föräldrarnas 

upplevelser som efterfrågades. Intervjufrågorna utformades utifrån frågeställningarna. 

 

För att tydliggöra att studien inte är kopplad till BUH och dess verksamhet genomfördes 

intervjuerna i informanternas hem eller på deras arbeten. Hänsyn togs till föräldrarnas 

önskemål om detta. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mini-disc. Vid intervjuerna 

delades uppgifterna som observatör respektive intervjuare upp mellan författarna. 

Observatörens roll var att observera, anteckna eventuella tillägg och iakttagelser samt att 

sköta mini-discen. Syftet med detta var att den som intervjuade skulle kunna ha full 

uppmärksamhet på sin uppgift samt att variera arbetsuppgifterna mellan författarna.  

 

Etiska överväganden 

Alla personliga uppgifter rörande informanterna förvarades inlåsta under tiden för studien. All 

information som framkom under intervjuerna avidentifierades i resultatet. Information om 

detta samt om att deltagandet i denna studie var helt frivilligt och medverkandet kunde 

avbrytas när som helst tilldelades samtliga tillfrågade informanter. 

 

Analys  

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant till text för vidare analys. 

Analysen gjordes sedan i sju steg där de första tre stegen utfördes av författarna var och en för 

sig. Syftet med detta var att stärka validiteten i studien. Den analysmetod som användes var 

en kvalitativ innehållsanalys som inspirerades av Burnard (22). Syftet med denna är att ge en 

detaljerad och systematiskt dokumentation av teman och ämnen som framkommit i 

intervjuerna och att sammanfoga dem till relevanta och uttömmande kategorier (22). Steg ett i 

författarnas analys innebar att intervjuerna lästes igenom i sin helhet i syfte att få en 

övergripande uppfattning om materialet. I det andra steget gjordes anteckningar i 

marginalerna för att fånga det centrala i varje stycke utifrån de frågeställningar som ställdes 

för studien. Utifrån dessa noteringar skedde i steg tre en öppen kodning av materialet där 

preliminära kategorier bildades. Efter att detta gjorts av båda författarna jämfördes förslagen 

på kategorier som i steg fyra slutligen grupperades till fyra huvudkategorier. I steg fem lästes 
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alla intervjuer igenom ytterligare en gång för att kontrollera att all text som var relevant 

utifrån aktuella frågeställningar omfattades av de valda huvudkategorierna. Detta gjordes 

genom att texten markerades med olika färger för respektive huvudkategori. Det sjätte steget 

innebar att sammanställa resultatet genom att föra in textmassan under respektive kategori. I 

det sjunde och sista steget valdes citat ut för att illustrera kategorierna. 
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Resultat 
 
Analysen av intervjumaterialet resulterade i följande kategorier: ”Resurser och kompetens”, 

”Kontinuitet och tillgänglighet”, ”Insatser och stöd” och ”Kommunikation och delaktighet”. 

Texten redovisas i delade stycken för att belysa olika dimensioner av respektive kategori. 

 

Resurser och kompetens 

Samtliga föräldrar uttryckte att de i någon mån upplevt att det råder en brist på resurser inom 

BUH. En förälder beskrev att det kunde vara lång kö för att få vissa insatser och att BUH då 

måste prioritera hårt. Denne förälder efterlyste exempelvis fler logopedtjänster i länet. 

Majoriteten av föräldrarna upplevde att de hade haft att göra med kunnig personal och en av 

dem uttryckte att teamet gör vad de kan utifrån de resurser som finns. 

 

”Teamet, dom försöker göra sitt bästa, men dom har begränsad 

möjlighet…” 

 

En förälder beskrev att teamet fungerade jättebra men denne önskade att det fanns större 

valmöjligheter, exempelvis att ta in kompetens utifrån vid vissa tillfällen eller att kunna åka 

till andra orter för att få nya synvinklar på situationen. En förälder menade att det för några år 

sedan var lättare att få hjälp med det man önskade och att man nu var tvungen att tjata mer för 

att få det man ville. En annan upplevde att man inom BUH har börjat prata mer om pengar 

och brist på resurser på senare år.  

 

”Men jag upplever att det är, många gånger, de säger alltid att 

de har då för lite resurser, att det finns inte tid…” 

 

En förälder berättade att man som förälder förnuftsmässigt kan ha förståelse för att BUH 

måste prioritera men att det känslomässigt kan vara svårare att acceptera att insatserna inte 

fördelas som önskat.  

 

Föräldrarnas upplevelser om huruvida teamarbetet inom BUH har haft betydelse för deras 

barns behandling och utveckling varierade. Flera av dem beskrev att det var svårt att uttala sig 

om detta på grund av att de inte hade någonting att jämföra med. De upplevde att de inte 
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visste hur det skulle ha varit om arbetssättet varit ett annat. Två föräldrar uttryckte likafullt att 

arbetssättet inom BUH var av stor betydelse, bland annat för insikt och förståelse i barnens 

funktionshinder.  

 

”Ja, det är jättebra och det är… dom är jättefina där, dom 

hjälper allt som dom kan. Jag kan inte säga nå´ annat.” 

 

Flera föräldrar ansåg att det var viktigt att personalen inom BUH hade personlig lämplighet. 

De hade alla mött både lämpliga och mindre lämpliga personer under åren där det 

förstnämnda övervägde. Två föräldrar upplevde att BUH:s personal hade de kunskaper och 

den kompetens som krävdes och hade förtroende för majoriteten av personalen på BUH, 

medan de andra två inte höll med om detta utan ansåg att det fanns en brist på kunskap om 

just deras barns funktionshinder och vilka behov detta skapade.  

 

Två föräldrar upplevde att omsättningen på personal påverkade deras situation. De var nöjda 

med den personal som var inblandad i deras barns habilitering, men ibland var dessa personer 

lediga eller frånvarande en längre tid vilket gjorde att vikarier fick tillsättas. De beskrev att 

det tog tid innan en ny person hade satt sig in i allt rörande barnet även om personen ifråga 

var duktig och kompetent.  

 

”När en till exempel som jobbar med oss, så kanske hon blir 

mammaledig eller tar långsemester eller sånt där, då kommer 

en ny, då måste man gå genom hela processen från början…” 

 

En annan aspekt av teamarbetet var att samverkan mellan olika yrkeskategorier saknades.  

 

”… det är så många där som  skulle kunna samverka och där 

man skulle kunna känna att man har liksom att folk från, ur 

sina, ur sin yrkesgrupp så att säga att man fick se att de 

samarbetade och att de jobbar mot samma mål…” 
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Kontinuitet och tillgänglighet 

Majoriteten av föräldrarna berättade att de träffade hela eller delar av teamet regelbundet. Hur 

ofta dessa träffar skedde varierade mellan familjerna. Samtliga föräldrar önskade att träffar 

med hela teamet skulle ske oftare för att kunna följa barnets utveckling på ett optimalt sätt och 

kunna utvärdera de insatser som gjorts. En förälder uttryckte att även om man som förälder 

anser sig känna sitt barn bäst så finns den största kunskapen hos teamet. Flera föräldrar 

uttryckte oro över att negativa förändringar inte skulle upptäckas i tid på grund av att teamet 

inte träffades tillräckligt ofta. Det fanns även en oro över att ansvaret för att upptäcka sådana 

förändringar till stor del låg på föräldrarna själva och det fanns en rädsla för att de inte skulle 

räcka till på detta område. En förälder uttryckte önskan om att detta ansvar skulle ligga mer på 

teamet. 

 

”… om det är tätt, träff alltså, och… se utveckling på X, då 

skulle, det skulle ge bättre resultat, för att dom sätter igång 

direkt och kan se att, jaha det börjar gå snett, då kan vi göra 

såhär och se om det går bättre eller inte…” 

 

En förälder ansåg att kontinuiteten var bättre när barnet var yngre, exempelvis genom att 

inblandade yrkeskategorier gjorde fler besök på dagis och skola då. En annan förälder beskrev 

motsatsen och talade om för få insatser under barnets första år, i samband med 

diagnostisering, då behovet var som störst.  

 

”… tidigare så hade jag tyckt att det hade varit bra om de hade 

regelbundet kunnat träffa X… kanske en gång i veckan eller två 

gånger i månaden eller nåt sånt…” 

  

Föräldrarnas upplevelser om tillgängligheten hos BUH: s verksamhet och personal varierade.  

Samtliga föräldrar beskrev att det kunde vara svårt att få tag i den de sökte och att de ofta fick 

lämna meddelanden på personens telefonsvarare. När det kom till huruvida personen de sökte 

ringde upp eller inte gick åsikterna isär. Två föräldrar upplevde att detta fungerade på ett 

tillfredsställande sätt och att de genom detta kunde få svar på sina frågor. 
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”… dom finns alltid, om vi lämnar meddelande, dom ringer upp 

oss och det är inget problem.” 

 

De andra två föräldrarna upplevde brister i detta. De berättade att de fick ringa och tjata för att 

få kontakt med personen de sökte. En förälder resonerade kring att bristen på tillgänglighet 

hos personalen kunde bero på brist på resurser. Detta beskrevs på följande vis: 

 

”Ja, jag tycker att den är i princip obefintlig. Jag tycker inte att 

det finns eh… det är svårt att få tid ens till det nödvändigaste…” 

 

Insatser och stöd 

Upplevelserna runt de insatser som familjerna fick från BUH skiljde sig också åt. En förälder 

uttryckte att det ibland fungerade bra och ibland inte beroende på vilken typ av insatser det 

gällde och vilken yrkeskategori som var inblandad. Nedan följer en beskrivning om en av de 

inblandade yrkeskategoriernas insatser.  

 

”Hon är väldigt aktiv, hon är väldigt duktig och hon vet precis 

vad vi ska göra med X…” 

 

Medan två föräldrar ansåg att de till stor del var nöjda med insatserna så upplevde de andra 

två att de inte fick den hjälp de behövde. 

 

”… jag tycker inte att det har varit några hjälpinsatser. Dels 

kanske beroende på handikappet, men jag tycker inte att 

habiliteringen sysslar med de grejerna som jag vill i alla fall. ” 

 

Det beskrevs av en förälder att det ibland skedde misslyckanden i exempelvis behandlingar 

vilket medförde ökad stress och var tids- och energikrävande. En förälder uttryckte önskan 

om att insatserna skulle skräddarsys ännu mer efter barnets behov. 

 

Alla föräldrar uttryckte tydligt ett behov av stöd, både från BUH, föreningar samt andra 

föräldrar. Bland annat efterlystes att träffar och sammankomster skulle ordnas av BUH för 

föräldrar till barn med liknande eller samma funktionshinder som deras egna barn. En menade 
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även att det var viktigt för barnet att träffa andra i samma situation. Föräldrarna beskrev olika 

upplevelser om huruvida de fått det stöd som de önskat från BUH. 

 

”Jag önskar att vi hade kunnat få stöd och hjälp med t.ex. någon 

som berättade vad vi hade rätt… vad vi hade för rätt att kunna 

få för stöd.” 

 

En annan förälder beskrev betydelsen av stöd från BUH för förståelsen för barnets 

funktionshinder som viktig. 

 

”Ja, definitivt… utan dom då skulle jag inte ha förstått 

situationen…” 

 

En förälder upplevde att personal på förskola och skola ofta får axla ansvaret att vara till stöd 

och hjälp för barnet och föräldrarna exempelvis i hur familjen ska få vardagen att fungera. 

Föräldern uttryckte att detta stöd istället borde erbjudas av habiliteringen med sin utbildade 

personal.  

 

”… jag tycker inte att de fyller sitt uppdrag att vara till stöd och 

hjälp både för barnet och för föräldrarna…” 

 

Delaktighet och kommunikation 

Två föräldrar upplevde att de var delaktiga i de insatser som rörde barnen. De beskrev att man 

inom BUH tog hänsyn till de önskemål föräldrarna hade och att de hade möjlighet att påverka.   

 

”… dom frågar mig hur det går, vad jag tänker och vad jag 

funderar…och hur jag vill…och dom accepterar det, det är 

inget nä eller måste eller nå’ sånt, det är jag som bestämmer.” 

 

Övriga två föräldrar upplevde sin delaktighet som liten eller obefintlig. Generellt upplevde 

dock föräldrarna att de fick ta mycket ansvar själva för sin delaktighet i insatserna på olika 

sätt. En förälder berättade att efter bedömning eller provtagning fick denne ofta ringa för att få 

reda på svaret vilket tog både kraft och tid. Samtliga föräldrar hade någon gång varit med om 
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att be om hjälp med något och inte få gehör för detta vilket skapade oro och ilska. Tre 

föräldrar upplevde att de själva fick begära de insatser som de ansåg sig behöva. 

 

”… det är dom som ska bedöma och det är dom som ska komma 

med förslag efter situationen, omständigheterna alltså, men dom 

gör inte det…”    

 

En av dessa beskrev vidare att inga spontana kontakter togs från BUH utan att initiativet fick 

tas av föräldern själv. I detta fall var få insatser aktuella och få yrkeskategorier inblandade. En 

annan förälder tyckte sig inte veta vad som var aktuellt för sitt barn eller vilka insatser BUH 

kunde erbjuda. 

 

”… eftersom jag ingenting vet och eftersom det går till såhär nu 

så känner man sig ju ganska hjälplös, man nästan struntar i det, 

det är som att man bryr sig inte om att de finns där utan vi 

försöker ha våran vardag.” 

 

Då det gällde utformning av mål för habiliteringsinsatserna samt grad av delaktighet i detta 

beskrev flera föräldrar att målen ofta var otydliga. En förälder tyckte emellertid att 

delaktigheten i utformning av mål fungerade på ett tillfredställande sätt där personalen i 

teamet tog hänsyn till dennes önskemål. Ännu en upplevelse var att personalen i teamet hade 

förklarat målet med en viss behandling men när detta mål inte nåddes så utformades inget nytt 

mål, det fanns ingen reservplan. Detta upplevdes av denna förälder som en besvikelse och ett 

misslyckande. 

 

”… när man ser sitt barn alltså på det här sättet…och…och det 

bli sämre och sådär, då blir man väldigt besviken…” 

 

En förälder upplevde att personalen i teamet inte pratade så mycket om målet med olika 

behandlingar.  

 

”…dom har inte satt nåt´ mål för X:s  framtid…dom säger att det beror på X:s 

utveckling…” 
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Denne beskrev emellertid att det bland annat på grund av den egna arbetssituationen inte var 

möjligt att delta i alla träffar och möten utan att det framför allt var den andra föräldern som 

var insatt i habiliteringsprocessen och att det kunde vara en förklaring till denna upplevelse. 

 

Även upplevelserna av kommunikationen inom teamet samt mellan teamet och andra parter, 

exempelvis skola/förskola och andra sjukvårdsinstanser, gick isär. En beskrivning var att det 

var bra att man i teamet kommunicerade med varandra och kunde samråda vilket besparade 

familjen tid och energi. 

 

”… dom kan prata med varandra genom gruppen, det blir bra 

för oss att dom…vi blir inte så störda av dom…” 

 

En annan förälder beskrev motsatsen. Denne upplevde att brist i kommunikationen lett till 

bland annat onödiga resor och att energi hade lagts på något som inte var aktuellt för barnet 

ifråga. Då det gällde kommunikationen mellan BUH och andra parter var föräldrarna eniga 

om att det fanns vissa brister. Exempelvis önskade en förälder ett bättre samarbete mellan 

BUH och olika föreningar. En annan beskrivning av kommunikationen var att den fungerade 

bra inom teamet men sämre mellan team och skola. En förälder upplevde även att det fanns ett 

visst revirtänkande mellan dessa parter.  

 

Föräldrarnas upplevelser av information från BUH och hur denna förmedlades varierade 

beroende på vad informationen gällde. Två föräldrar upplevde att vissa personer i teamet 

ibland talade över huvudet på dem med termer som de och barnen inte förstod. En 

beskrivning var att det som varit otydligt vid sådana tillfällen i stället förklarades utförligt och 

på ett tillfredsställande sätt av någon annan i teamet vid ett senare tillfälle. Samtliga föräldrar 

önskade att de hade fått mer information i ett tidigt skede om bland annat funktionshindret, 

familjens rättigheter/möjligheter, stödföreningar och aktiviteter samt BUH: s roll och 

arbetsuppgifter. De berättade att de hade fått läsa sig till mycket av detta på egen hand. Två av 

dessa uttryckte att detta var betungande. Föräldrarna resonerade kring att upplevelsen av 

bristande information kunde ha att göra med svårigheter att ta till sig information initialt på 

grund av chock och sorg. 
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”Det handlar om människor i kris som är väldigt förvirrade och 

kanske har svårt att ta till sig saker. Systemet är inte anpassat 

till föräldrars inställning och reaktioner.” 

 

Två föräldrar önskade att det funnits broschyrer tillgängliga som beskrev vad de hade rätt till, 

framför allt initialt. Flera föräldrar upplevde att det var svårt att veta vad de kunde begära av 

BUH på grund av bristande kunskap och erfarenhet av att ha ett barn med funktionshinder. 

 

”I början, det var inte alls lätt… både att få ett sjukt barn och 

att få… och att förstå vad som gäller på habiliteringen.” 

 

En förälder beskrev att denne tack vare tidigare erfarenheter av funktionshinder kände sig 

bättre rustad för att veta vad man som förälder hade rätt till och kunde begära. 

 

En aspekt på information som lyftes fram var vikten av tydlighet och hänsynstagande till 

kulturella skillnader, att anpassa den information som ges utifrån att alla inte har samma insikt 

i och kunskap om det svenska samhället och de system som styr detta. 
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Diskussion  
 

Metoddiskussion 

Urvalet av informanter gjordes på ett sätt som gav föräldrarna möjlighet att själva anmäla sitt 

intresse samt gav dem anonymitet. Den första förfrågan om medverkan i denna studie som 

skickades ut gav tre informanter, samtliga kvinnor. Tänkbara anledningar till det låga antalet 

intresseanmälningar kan vara faktorer som tid- och energibrist. Föräldrarna i denna studie 

beskrev att de ibland upplevde brist på tid och kraft på grund av att barnen hade stort behov 

av hjälp och stöd i kombination med att den övriga vardagen också skulle fungera. Detta 

överensstämmer med andra studier (19, 20, 21). Att inklusionskriterierna fanns med i 

introduktionsbreven och att föräldrarna genom detta själva fick bedöma om de var aktuella för 

studien kan även ha bidragit till antalet intervjuer, detta exempelvis genom missförstånd och 

feltolkningar av informationen. Författarna anser dock att detta var ett bra sätt att delge 

föräldrarna all relevant information gällande studien vid ett och samma tillfälle. Att samtliga 

föräldrar tillhörde ett geografiskt avgränsat område kan också ha bidragit till att så få anmälde 

sitt intresse. Författarna är medvetna om att en brist i studien kan ha varit att detta område var 

för litet och därmed hade för litet befolkningsunderlag. Samtidigt är det enligt författarna 

förvånande att inte fler än cirka tio procent av de tillfrågade informanterna valde att delta.  

 

Utifrån att intentionen från början var att intervjua fyra till fem föräldrar gjordes ytterligare en 

förfrågan till de kontaktade familjerna i önskan om att få fler informanter. Trots att studiens 

syfte inte omfattade att undersöka könsskillnader var författarnas förhoppning med denna 

sökning att även män skulle svara för att få en större spridning bland informanterna. Denna 

förfrågan gav ytterligare ett svar och denne informant var en man. Förklaringarna till att fler 

kvinnor än män anmälde sitt intresse kan vara flera. Utifrån bearbetad litteratur i ämnet 

framgår det att detta fenomen är vanligt förekommande (13, 15, 21). Skäl som framgick i 

denna studie till att fler kvinnor än män deltog var att mamman i familjen ansågs av familjen 

som mest insatt i barnet och habiliteringsprocessen, bland annat arbetsförhållanden och 

ekonomiska faktorer uppgavs vara anledningar till detta.  

 

En strukturerad intervjuguide (bil. 2) användes som byggde på nio omfattande huvudfrågor 

som utformats utifrån syftet med studien. Även följdfrågor användes i varierande 

utsträckning. Författarna upplever att dessa frågor var relevanta för studien samt fungerade på 
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ett tillfredställande sätt vid intervjuerna. Huvudfrågorna skickades ut till informanterna i 

förväg för att ge dem möjlighet att förbereda sig för intervjun. Det framgick vid intervjuerna 

att vissa föräldrar upplevde detta som positivt genom att det gav dem tid att fundera på vad de 

ansåg som viktigt att ta upp vid intervjuerna. Författarna tror att utskicket av frågorna även 

kan ha bidragit till en trygghet hos föräldrarna inför intervjuerna, att detta på ett tydligt sätt 

gav inblick i författarnas intentioner med studien.  

 

Eftersom denna studie bygger på svar från endast fyra informanter kan inte resultatet ses som 

representativt för den allmänna uppfattningen bland föräldrar till barn som omfattas av BUH. 

Dock anses inte heller syftet med en kvalitativ studie vara detta. Kvalitativa studier syftar till 

att undersöka vilken karaktär en företeelse har och hur den ska identifieras. Dessa är 

nödvändiga och erbjuder mångtydighet ifråga om tolkningsmöjligheter av sådant som är vagt, 

mångtydigt och subjektivt såsom upplevelser och känslor som inte kan mätas direkt (23, 24). 

Skälet till att kvalitativa designer i studier som denna föredras är att strukturen är 

undersökande, ger nya insikter och ny förståelse utan påverkan av förutfattade begrepp och 

principer (25). Författarna är medvetna om att en brist i studien kan vara att ytterligare 

intervjuer kunde ha tillfört värdefull information och att studiens mättnadsgrad därmed inte 

nåtts. Dock är detta inte något man helt säkert kan avgöra på grund av det låga antalet 

informanter.  

 

Utifrån studiens utformning, syfte samt frågeställningar valdes innehållsanalys som metod. 

Författarnas uppfattning är att syftet med innehållsanalys är att belysa upplevelser och efter att 

ha genomfört studien anser författarna att denna analysmetod var mycket lämplig och väl 

fungerande.  

 

Anledningen till att föräldrar intervjuades var att båda författarna under sin 

sjukgymnastutbildning genomgått delar av sin praktik på BUH. Detta gav en inblick i 

teamarbetet, habiliteringsprocessen samt sjukgymnastens roll. Utifrån det familjecentrerade 

arbetssätt som idag tillämpas inom BUH väcktes ett intresse hos författarna för föräldrarnas 

perspektiv på teamarbetet, hela habiliteringsprocessen samt deras delaktighet i denna. 

 

En svårighet med att utföra denna typ av studie var att ingen av författarna hade någon 

nämnvärd erfarenhet av att intervjua. Författarna är medvetna om att detta kan ha påverkat 

informanterna på olika sätt, exempelvis genom att ibland inte erbjuda dem nog tid för 

 18



eftertanke och reflektion mellan frågorna. Författarnas sätt att uttrycka sig kan även ha verkat 

ledande i någon bemärkelse, exempelvis genom att med sitt kroppsspråk visa positiva 

respektive negativa reaktioner på informanternas svar. Detta kan eventuellt ha medfört att 

informanterna anpassade sina svar utifrån detta. Ett sätt att säkra intervjutekniken var att ställa 

frågorna på ett likvärdigt sätt vid samtliga intervjuer genom att använda den frågemall som 

utformats utifrån studiens syfte.  

 

Faktorer som att båda författarna är under utbildning till sjukgymnaster, har gjort delar av sin 

praktik under utbildningen på BUH samt läst relevant litteratur i aktuellt ämne inför denna 

studie har utvecklat en viss förförståelse för ämnet hos författarna. Denna förförståelse kan 

omedvetet ha inverkat på hur frågorna framfördes under intervjuerna och styrt informanternas 

svar i någon riktning och i och med detta även påverkat resultatet. Förförståelsen kan dock ha 

bidragit till en bredare kunskapsgrund om samt en djupare insikt i ämnet och därmed även ha 

varit en fördel för författarna och för studiens utfall, bland annat i utformningen av frågorna. 

 

Författarna anser att det finns vinster i att ha varit två som genomfört denna studie. Det har 

varit värdefullt att kunna bolla idéer och reflektioner mellan varandra genom hela studien. Vid 

samtliga intervjutillfällen deltog båda författarna, rollerna delades upp som intervjuare 

respektive observatör. Observatörens uppgift var bland annat att lägga till eventuella 

förtydliganden i frågorna och kontrollera att ingen fråga missades. Författarna anser att detta 

bidrog till att stärka intervjuernas kvalitet och därmed studiens resultat. En faktor som ökar 

validiteten i studien är att delar av analysen av intervjumaterialet gjordes av författarna på 

skilda håll (26). Denna del av analysen innebar bland annat utformning av preliminära 

kategorier vilka visade sig överensstämma väl mellan de båda författarnas analyser. De 

tolkningar som gjorts av författarna under studiens gång har inte kontrollerats med 

informanterna. Detta kompenseras dock enligt författarna delvis av att analysens första tre 

steg gjordes av båda författarna oberoende av varandra. 

 

Resultatdiskussion        

Vilken betydelse arbetssättet inom BUH hade haft för barnens behandling och utveckling 

upplevdes olika av föräldrarna, men majoriteten av dem uttryckte att detta var svårt att uttala 

sig om på grund av bristande erfarenhet av detta jämfört med andra typer av arbetssätt. Att 

föräldrarna hade olika upplevelser av teamarbetet och sin delaktighet i detta kan enligt 

författarna ha påverkats av den olika mängd insatser och yrkeskategorier som var inblandade. 
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Majoriteten av föräldrarna var eniga om att oavsett vilket arbetssätt man har så är personlig 

lämplighet hos personalen av stor vikt. I en studie av Granat et al (27) där föräldrarna fick 

skatta tillfredställelsen av sin delaktighet i habiliteringsprocessen bedömdes respektfullt och 

stödjande bemötande som den faktor föräldrarna var mest nöjda med. Detta menar Granat et 

al (27) visar på en styrka i habiliteringsprocessen. Det bemötande man som professionell har 

gentemot familjerna är enligt författarna av stor betydelse i hur de insatser som erbjuds av 

BUH generellt upplevs.  

 

Samtliga föräldrar uttryckte att det i någon mån råder en brist på resurser inom BUH och att 

detta påverkade dem på olika sätt, exempelvis genom svårighet att få tillgång till vissa 

insatser. Dock beskrev vissa föräldrar att teamet gör sitt bästa utifrån de möjligheter som finns 

och majoriteten av föräldrarna att det inom BUH finns kunnig personal. Flera föräldrar 

uttryckte önskan om att, inom olika områden, ha möjlighet att ta in kompetens utifrån för att 

få andra perspektiv på situationen. Författarna har förståelse för att det kan vara svårt att 

påverka tillgången till vissa insatser eftersom resurstillgången är en komplex del i 

sammanhanget som hanteras på flera olika nivåer i en organisation. 

 

Majoriteten av föräldrarna beskrev att de hade regelbunden kontakt med BUH på något sätt. 

Trots detta önskade samtliga tätare kontakter med BUH på grund av oro att inte upptäcka 

negativa förändringar i tid och löpande kunna utvärdera de insatser som gjorts. Gällande 

tillfredställelsen med den kontinuitet som fanns i insatser och kontakter med BUH beskrev 

samtliga föräldrar att mycket ansvar för att ta reda på olika provsvar, tider och annat som 

rörde barnet låg på dem själva. De beskrev vidare att det var svårt att få tag i personalen och 

att man ibland fick ringa flera gånger. Utifrån dessa upplevelser tror författarna att det är 

viktigt att personalen inom BUH strävar efter att meddela föräldrarna om saker som berör 

barnet eftersom detta verkar vara betydelsefullt för föräldrarna. Författarna har förståelse för 

att detta inte alltid kan fungera fullt ut på grund av brist på tid och möjlighet hos personalen. 

Författarna anser ändå att det är viktigt att personalen är medvetna om att faktorer som dessa 

påverkar föräldrars upplevelser av insatserna och därmed samarbetet mellan familjen och 

BUH.  

 

Föräldrarna beskrev sina upplevelser av de insatser som de fick från BUH olika. 

Tillfredställelsen med de insatser familjerna får är viktig att ta hänsyn till eftersom det har 

visat sig minska stress och öka välbefinnande hos föräldrar till barn med funktionshinder (9, 
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15, 19). I denna studie framkom det att en del i de insatser som erbjuds dessa familjer borde 

vara mer hjälp och stöd i vardagen, hur man får familjen att fungera som helhet. Författarna 

tror att det finns vinster i att inom BUH aktivt anpassa sina insatser till detta, vilket även 

beskrivs i en annan studie (28). Där framkom det att vårdpersonal borde arbeta mer med 

sådana insatser, eftersom detta av föräldrarna anses vara primärt, likaväl som att arbeta med 

andra aspekter som tekniska och utvecklande insatser.  

 

Utifrån intervjuerna i denna studie framgick det att föräldrarna önskade mer stöd i hantera 

vardagen och en förälder beskrev även ett behov av stöd i att hålla ihop familjen. Detta 

beskrivs även andra studier (29, 30). Enligt Jansson (18) är det viktigt att systemet stödjer 

föräldrarna i deras roll. Författarna uppfattar utifrån intervjuerna att det finns utrymme och 

behov av att utveckla interventioner för att minska oro och stress samt öka välmåendet hos 

dessa föräldrar. En faktor som skapade oro hos föräldrarna var när behandlingar eller insatser 

misslyckades och inte nådde de resultat som föräldrarna förväntat sig. Sådana orosmoment 

skulle enligt författarna kunna undvikas genom att ge familjen ännu tydligare information om 

vad målet med behandlingen/insatsen är. Det har visat sig i studier att vårdnadshavare är i 

stort behov av socialt stöd, fungerande familjeförhållanden och stresshantering (19, 21, 28). 

Barnets situation påverkar hela familjen (19, 29). Något som också framkom i en av studierna 

(21) var att föräldrarna kände sig lugnare och upplevde större självförtroende när de fick lära 

sig mer om vad de själva kunde göra för sina barn, vilket föräldrarna i den studien beskrev 

skulle kunna hjälpa dem att bättre hantera sitt barns situation. 

 

I denna studie beskrevs det av föräldrarna som viktigt att man som professionell tar hänsyn till 

barnets och familjens åsikter och behov i hela habiliteringsprocessen. En fundamental faktor i 

familjecentrerad habilitering sägs i studier (10, 11, 12) vara att intresset av barnet och 

familjen borde guida processen både beträffande att tillgodose behov, planering och 

utformning av insatser. Att lyssna till åsikter och erfarenheter från familjen är viktigt för att 

upprätthålla en god dialog mellan familj och professionella (10, 11, 12). Huruvida BUH 

arbetar utifrån detta verkar föräldrarna i denna studie ha skilda uppfattningar om. De upplevde 

sina möjligheter att påverka de insatser och det stöd som BUH erbjöd olika. Författarna tror 

att dessa upplevelser delvis kan vara påverkade av vilka förväntningar föräldrar har på BUH. 

Dessa förväntningar kan i sin tur ha påverkats av den insyn i verksamheten och den 

information om den som man som förälder upplever sig ha fått, liksom av de insatser som 

erbjudits. Författarnas tolkning är därför att det är viktigt att personalen inom BUH informerar 
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om detta för att öka föräldrars upplevelse av insyn och delaktighet i sitt barns utveckling och 

behandling. Det beskrivs även i en studie av Law et al (31) att det därför är viktigt att som 

professionell informera om det arbetssätt man har, vad det innebär och vilket ansvar 

föräldrarna förväntas ta i detta samt vad föräldrarna själva kan förvänta sig. Hall (30) menar 

att föräldrars förväntningar gentemot vården och de professionella har förändrats i och med 

den mängd av både detaljerad och uppdaterad information som numera finns att tillgå, 

exempelvis på Internet. Författarna tror att denna ökade tillgång till information har lett till att 

föräldrar har mer kunskap om rättigheter och möjligheter och att förväntningarna på vården 

därmed har ökats. 

 

Information och kommunikation beskrevs generellt av föräldrarna i denna studie som mycket 

viktiga faktorer och samtidigt som det föräldrarna var minst nöjda med. Samma resultat har 

även påvisats i andra studier (27, 32). Föräldrarna i denna studie önskade framför allt mer 

information från BUH kring sina och familjens rättigheter och möjligheter. Behovet av sådan 

information visade sig även i en studie av Nordgren (33) där föräldrarna uttryckte att de ville 

ha mer information om ekonomiska och sociala rättigheter. De ville även ha mer medicinsk 

information. De ansåg att personalen hade de kunskaper som krävdes för detta (33). Dessa 

upplevelser överensstämmer delvis med resultatet av denna studie där hälften av föräldrarna 

ansåg att kunskaperna hos personalen var tillräckliga medan andra hälften ansåg den vara 

bristfällig, då framför allt specifik kunskap gällande barnets diagnos. Att vissa av föräldrarna 

upplever att personalen har den kompetens som krävs anser författarna som positivt eftersom 

tillit till de professionella är av stor vikt. Om man som förälder inte är nöjd med den 

kompetens som BUH erbjuder menar författarna att det är viktigt att framföra det till ansvarig 

personal för att förändring till det bättre ska vara möjlig.  

 

Föräldrarna i denna studie talade om att behovet av information var särskilt stort vid 

tidpunkten för ställande av diagnos. Enligt Rahi (34) indikerar forskning att det största 

behovet vid tidpunkten för diagnos är information, särskilt den information som handlar om 

utbildande kunskap och sociala insatser samt emotionellt stöd från professionella, informella 

och formella nätverk samt stödgrupper. Föräldrarna i denna studie uttryckte önskan om mer 

information om sådana stödgrupper samt att få träffa andra familjer i samma situation, vilket 

även beskrivs i studier (29, 34). Detta är något som författarna hoppas att man ska kunna 

arbeta mer med inom BUH. Författarna har emellertid förståelse för att det i vissa all kan vara 
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svårt att genomföra, bland annat på grund av brist på resurser men även på grund av andra 

faktorer som till exempel ovanliga diagnoser, vilket innebär små målgrupper. 

 

Att majoriteten av föräldrarna som intervjuades var kvinnor kan ha påverkat resultatet. 

Emellertid är informanterna för få för att författarna ska kunna avgöra i vilken riktning och 

utsträckning. Enligt den litteratur som bearbetats under tiden för denna studie verkar 

överrepresentation av kvinnliga deltagande, mammor, vara mycket vanligt förekommande 

(13, 19, 21, 28). Intentionen i dessa studier var aldrig att enbart mammor skulle delta. Den 

pappa som deltog i denna studie uttryckte bland annat att det var mamman i familjen som var 

mest insatt i det som rörde barnet och i BUH. I två bearbetade studier rekryterades 

informanterna genom att rikta sig till den som enligt familjen var mest ansvarig för vardagliga 

beslut och bäst lämpad att delta. Detta visade sig i de allra flesta fall också vara mammor (28, 

35). I en annan studie beskrevs det att mamman av familjen bedömdes vara huvudansvarig för 

barnet (33). De pappor som deltog i studien uttryckte att de ofta kände sig utanför och 

upplevde att personalen ofta vände sig till mamman. Papporna visade i studien stort intresse 

av att någon lyssnade på deras synpunkter (33). Ett skäl till att pappan i denna studie inte 

deltog oftare i träffar kring barnet var praktiskt och rörde hans arbetssituation, vilket 

exempelvis påverkade familjens ekonomi. Enligt Nordgren et al (33) arbetade papporna mer 

och oroade sig framför allt för familjens ekonomi, hustruns hälsa och för framtiden, vilket 

delvis även framkom i denna studie. Utifrån föräldrarnas beskrivningar verkar det, enligt 

författarna, som att det är mycket viktigt att ta hänsyn till och lyssna på båda föräldrarna, det 

vill säga behandla båda lika i allt arbete som rör deras barn. Det är enligt King et al (35) 

viktigt att man som professionell utgår ifrån att båda föräldrarna är engagerade vilket 

författarna instämmer i. 
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Konklusion 

 
Föräldrarna i denna studie beskrev sina upplevelser av BUH, teamarbetet och sin delaktighet i 

habiliteringsprocessen på olika sätt. På vissa punkter överensstämde upplevelserna väl medan 

de på andra skiljde sig från varandra. Föräldrarna hade olika erfarenheter av teamarbetet 

utifrån sitt/sina barns behov, vissa familjer hade många insatser och yrkeskategorier 

inblandade medan andra hade få. Gemensamt för föräldrarna var dock att de alla uttryckte 

information som en av de viktigaste faktorerna i samtliga kategorier, vilket var något som 

genomsyrade hela resultatet. Även vikten av stöd betonades. 

 

Förhoppningen var att denna studie skulle ge ökad förståelse för föräldrars perspektiv vilket 

författarna anser sig ha fått. Denna förståelse kan enligt författarna även komma både dem 

själva och verksamma inom BUH till nytta på olika sätt.  

 

Författarna har förstått att det bemötande man som professionell har gentemot föräldrarna och 

familjerna är av stor vikt. Det är även viktigt att vara medveten om att faktorer som 

information och kommunikation kan påverka de upplevelser som föräldrarna har av BUH:s 

insatser samt påverka samarbetet mellan dessa. Även föräldrarnas upplevelser av delaktighet 

och insyn påverkas starkt av dessa faktorer. Faktorer som föräldrarna verkar uppleva som 

viktigast att få information om är arbetssätt och insatser, rättigheter och möjligheter samt om 

tillgången till stöd. Det verkar finnas vinster i att arbeta mer med insatser som stöd i vardagen 

eftersom föräldrarna beskriver detta som betydelsefullt. Författarna anser slutligen att det i 

alla insatser som görs är viktigt att ta hänsyn till och lyssna på båda föräldrarna och utgå ifrån 

att båda föräldrarna är lika engagerade.  

 

Författarna anser att ett viktigt steg i att ständigt utveckla habiliteringsarbetet, utifrån det 

familjecentrerade synsätt man har idag, är att fördjupa förståelsen för föräldrars perspektiv på 

habiliteringsprocessen. Eftersom detta är ett arbete som ständigt kan utvecklas finns det enligt 

författarna både utrymme och behov av fler studier på detta ämne.  
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Författarnas tack 

 
- Vi vill tacka de föräldrar som ställt upp i denna studie och i och med det bidragit med 

värdefull information och därmed gjort studien möjlig. 

- Tack till personalen på BUH för hjälpen att rekrytera informanter samt för övriga tips. 

- Tack även till Moona, Mats och Johan för husrum och det tålamod de visat under hela 

denna period då datorn har varit vår bästa vän och följeslagare… 

- Tack till våra utomordentligt konstruktiva opponenter för värdefull feedback. 

- Slutligen stort tack till vår eminente handledare Tommy Calner som med sitt 

engagemang, stöd och sina råd har guidat oss genom denna, ibland frustrerande, men 

ofantligt intressanta och roliga process! 
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Bilaga 1. 
 
Förfrågan om medverkan i examensarbete på sjukgymnastutbildningen 
Syftet med denna studie är att belysa de upplevelser föräldrar, vars barn omfattas av 
barnhabilitering, har av delaktigheten i habiliteringsprocessen och teamarbetet. Med 
teamarbete menas att olika yrkeskategorier, i detta fall t.ex. läkare, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, kurator, specialpedagog m.fl., samarbetar i team kring barnet. 
 
Vi vill ta reda på: 
- vilken betydelse föräldrar anser att teamarbete inom barnhabilitering har för barnets 

behandling och utveckling utifrån ett föräldraperspektiv samt 
- vilken grad av delaktighet föräldrarna upplever i habiliteringsprocessen 
 
Vi riktar oss till föräldrar som: 
- har ett/flera barn som omfattas av barnhabilitering, dvs. är under 18 år, vid Sunderby 

sjukhus. 
- tillsammans med sitt/sina barn har minst fem års erfarenhet av barnhabilitering 
- fortfarande idag har ett/flera barn som omfattas av BUH dvs. är under 18 år 

 
 
För att genomföra denna studie vill vi intervjua föräldrar som uppfyller ovanstående kriterier, 
endast en förälder från varje familj. Intervjuerna kommer att genomföras under september-
oktober 2005. Underlaget till resultatet av denna studie kommer till störst del att utgå från de 
svar vi får utifrån de genomförda intervjuerna. Dessa kommer att genomföras i 
intervjupersonernas hem eller på annan lämplig plats. Varje intervju beräknas ta 60-90 
minuter och utförs endast vid ett tillfälle per intervjuperson. Det som sägs under dessa 
intervjuer kommer att spelas in för att sedan skrivas ut för vidare analys. Ingen identitet 
kommer att registreras vare sig på band eller på utskrift. Endast författarna kommer att ha 
tillgång till bandinspelningen som efter färdig bearbetning förstörs. Resultaten av intervjuerna 
kommer att presenteras så att ingen individ skall kunna identifieras. Den färdiga studien 
kommer att finnas tillgänglig att läsa via Institutionen för Hälsovetenskaps hemsida 
(www.hv.ltu.se). Klicka på länken ”Sociomedicinska biblioteket” och sedan vidare på 
sökmotorn ”Lucia”. Skriv där in namn på studien alt. författarnas namn och sedan på ”sök”. 
 
Denna första kontakt har förmedlats via barnhabiliteringen vid Sunderby sjukhus men vi vill 
understryka att studien är helt skild från den verksamheten. All vidare kommunikation 
kommer därför att ske direkt mellan intervjupersoner och författare. Deltagandet i denna 
studie är helt frivilligt och den som väljer att medverka kan när som helst avbryta deltagandet.  
Vi riktar oss till familjer som uppfyller tidigare nämnda kriterier samt tillhör två utvalda 
vårdcentraler i Luleå. Av de svar som inkommer kommer slutligen 4-5 personer slumpmässigt 
väljas ut för att intervjuas. Svarstalong samt frankerat kuvert medföljer detta brev och vid 
intresse av medverkan i studien skickas detta till författarna senast den 15 augusti. 
 
Marica Eitzenberger  
Miriam Englund   Tommy Calner 
Befattning:  Sjukgymnaststuderande  Titel: Universitetsadjunkt vid  
Aktuell kurs: C-kurs i sjukgymnastik vid  Institutionen för Hälsovetenskap 

Institutionen för Hälsovetenskap  Luleå Tekniska Universitet 
Adress: Gränsgatan 15 Adr: Hedenbrovägen 
 974 32 Luleå Tele: 0920-227190  96136 Boden  Tele: 0921-75800 
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Svarstalong 
Jag accepterar att ni kontaktar mig för eventuellt deltagande i examensarbete. 
 
(Kryssa) 
   _ _ _        Ja, jag har ett/flera barn som omfattas av barnhabilitering, dvs. är under 18 år,         
        vid Sunderby sjukhus. 
   _ _ _        Ja, jag har tillsammans med mitt/mina barn minst fem års erfarenhet av        
                   barnhabilitering. 
   _ _ _        Ja, jag har ett/flera barn som fortfarande omfattas av BUH dvs. är under 18 år 
 
Namn: ……………………………………………………………………………… 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer: ……………………………………………………………………. 
 
Returnera denna svarstalong senast den 20 augusti i det förtryckta kuvertet till: 
Miriam Englund (student)   
Gränsgatan 15 
974 32 Luleå 
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Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor 
 
1. Det finns flera yrkesgrupper inom barn- och ungdomshabiliteringen och man arbetar i s.k. 

habiliteringsteam. Tror du att det sättet att arbeta har haft betydelse för ditt/dina barns 
behandling och utveckling? I så fall på vilket/vilka sätt? 

 
2. Hur upplever du att kommunikationen och samarbetet mellan de inblandade 

yrkeskategorierna i teamet fungerar? 
 
3. Hur upplever du tillgängligheten till barn- och ungdomshabiliteringens verksamhet och 

dess personal? 
 
4. Hur upplever du kontinuiteten kring besök hos/av respektive inblandad yrkeskategori i 

habiliteringen?  
 
5. Hur upplever du att bedömning av ditt/dina barns hjälpinsatser har fungerat? 
 
6. Hur upplever du de mål som utformats för habiliteringsarbetet för ditt/dina barn? Hur har 

man satt upp och utvärderat målen? 
 
7. Hur upplever du din insyn i behandlingen av ditt/dina barn? 
 
8. Upplever du att du som förälder är delaktig i habiliteringsprocessen? På vilket/vilka sätt? 

 
9. Upplever du att barn- och ungdomshabiliteringen har haft betydelse för dig och din 

familj? I så fall på vilket/vilka sätt? 
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