
”Diagnos och sen då…” 
 
Bakgrund 
Detta arbete har tillkommit av en arbetsgrupp på Habiliteringen med yrkesrepresen-
tationen arbetsterapeut, kurator, psykolog, specialpedagog och sjukgymnast, totalt  
sju personer. Upprinnelse är metoddiskussioner på Habiliteringens kvalitetsråd, där 
alla team är representerade. I kvalitetsrådet framtogs syfte och mål med arbetet och 
tidsramar sattes från juni 2007 till september 2008. 
 
Syfte 
Syftet var att få barn/ungdomar/unga vuxna som har kontakt med habiliteringen,  
mer aktivt delaktiga i sin egen utveckling i att bli vuxna med ett funktionshinder,  
med diagnos inom Habiliteringens målgrupper rörelsehinder, utvecklingsstörning 
och/eller autismspektrum. Syftet var också att utveckla nya arbetssätt med olika 
visuella tydliggörande material att använda i mötet med barn/ungdomar/unga  
vuxna som komplement i samtal. 
 
Metod 
Arbetsgruppen har träffats kontinuerligt cirka en gång per månad under perioden. 
Metod blev att inventera/utveckla tydliggörande material och arbetssätt i habilite-
ringsarbetet, för långsiktigt ökad självkännedom och ökad insikt i starka och svaga 
sidor, som led i vuxenblivande för habiliteringens målgrupp. 
 
Resultat 
Resultatet av arbetsgruppens arbete blev både en kartläggning av olika insatser som 
redan gjordes och aktuell litteratur inom området samt beaktande av själva förhåll-
ningssättet gentemot barn/ungdomar/unga vuxna. En litteraturlista för olika material/ 
Video/DVD/böcker sammanställdes både som kunskapsbas och med befintliga kon-
kreta arbetsblad och förslag på användningsområden. I varje möte med barn/ung-
domar/unga vuxna ska habiliteringspersonal vara förberedd med visuella material 
som med tydlighet och öppenhet kan visa på både styrkor och svagheter och ändå 
förmedla en god självkänsla trots barnets/ungdomens/den unge vuxnes svårigheter 
och funktionshinder. Arbetsgruppen utarbetade också nya konkreta arbetsblad som 
visuellt stöd både för personal inför möten men också till barn/ungdomar/unga vuxna 
att ta med sig hem efter mötet. Arbetsgruppens arbete är nu avslutat. Användandet  
av detta nya arbetsmaterial och arbetssätt kan nu påbörjas och längre fram utvärderas. 
 
Slutsatser 
Arbetsgruppens arbete under ett år visar på möjligheten att inom Habiliteringen 
arbeta kontinuerligt med olika nya kvalitetshöjande metodutvecklingar. 
 
En skriftlig dokumentation över hela arbetsgruppens arbete finns samlad i en rapport: 
”Diagnos och sen då..” 
 


