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Syfte

• Tvärvetenskapligt instrument 

• ICF-CY baserat 

• Screening av fungerande i vardagen 

• Barnen ska uttrycka 
– hur de ser på sin situation och 

– vad de önskar hjälp med

• Fokus på delaktighet
– MED - inflytande

– FÖR- engagemang



Användbarhet av ICF-CY 

Ökar habiliteringspersonals fokus på 
delaktighet och omgivning

“Hjälper en att lyfta blicken och se 
vad som är viktigast för barnet”



Code sets

• En uppsättning kärnfrågor

• Oberoende funktionsnedsättning

• Förklara fungerande i specifika 
vardagssituationer



Vad är en vardagssituation?

� Återkommande

� Viktigt och meningsfullt

� Kedja av funktionella handlingar

Exempel

ATT KLÄ PÅ SIG omfattar handlingar som att välja lämpliga
kläder, ta på sig dem i naturlig ordning och att se i spegeln och
justera kläderna. 



Att söka viktiga vardagssituationera

Delaktighets-instrument

Personal-uppfattningar

Jämförelse föräldra-
uppfattningar



<3 år
3-12 
år

13-17 
år

d130-d159 Grundläggande lärande X

d410-d429 Ändra och bibehålla kroppsställning X

d450-d469 Gå och röra sig omkring på olika platser X X X

d510 Tvätta sig X

d520 Kroppsvård X

d530 Sköta toalettbehov X

d540 Klä sig X

d550-d560 Äta och dricka X

d630-d649 Hushållsgöromål X

d880 Engagemang i lek X X X

d920 Rekreation och fritid X X X

Vardagssituationer identifierade 
i delaktighetsinstrument



Vardagssituationer
jämförelse föräldrar - personal 
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Tack!
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