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Bakgrund: Övergång till vuxenliv är en utmanande tid för ungdomar med cerebral 

pares (CP) och deras föräldrar. Övergången berör områden som att flytta hemifrån 

och att lämna skolan men också att lämna barncentrerad stöd- och habilitering.  

Syfte Att få en djupare förståelse för ungdomar med cerebral pares (CP) och deras 

föräldrars hälsa, välbefinnande och behov under ungdomarnas övergång till 

vuxenlivet.  

Metod Individuella intervjuer och intervjuer i fokusgrupper har genomförts med 

ungdomar i 17 års ålder med en varierande grad av fysiska och intellektuella 

förmågor samt med föräldrar. Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av 

kvalitativ innehålls analys.  

Resultaten Familjelivet var viktigt för både ungdomarna och föräldrarnas hälsa och 

välbefinnande. Kamrater, kärlek och att delta i åldersadekvata aktiviteter upplevdes 

som viktigt men problematiskt för ungdomarna. De kände sig också dåligt 

förberedda inför övergången till vuxencentrerat stöd och habilitering. Föräldrarna 

upplevde att ungdomarnas övergång till vuxenlivet var en stressig period då de 

behöver skaffa ny information och ta nya kontakter för att kunna stödja sina barn. 

Föräldrarna tyckte att de ville ha kontakt med en person som kunde hjälpa dem att 

söka relevant information och ibland ge handgripligt stöd men också när det passar 

i tiden. Under perioden upplevde föräldrar att gamla minnen väcktes till liv från tiden 
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då deras barn var små och då de fick det första beskedet om barnets 

funktionsnedsättning.  

Slutsats Att lyssna på ungdomar med varierande grad och form av 

funktionsnedsättning om deras egna erfarenheter i övergång till vuxenliv ger 

värdefull information om hälsa, välbefinnande och behov. Resultatet indikerar att 

hela familjen har behov av och skulle föredra ett mer individuellt anpassat stöd samt 

en flexibel övergång mellan barn- och ungdomscentrerat och vuxencentrerat stöd- 

och habilitering. En navigator som kan vägleda och ge handgripligt stöd skulle 

underlätta övergången för alla inblandade.  
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Bakgrund 

Behovet av att förbättra förberedelsearbetet inför barns övergång till 

vuxenlivet, samt behovet av att samordna insatser kring vuxna med 

funktionsnedsättningar ledde till MIMI-projektet. 

Habiliteringsverksamheten fick medel från Socialstyrelsen inom ramen för 

försöksverksamheter för användning av nationell informationsstruktur för 

att öka kvalitén i vård och omsorgsprocessen genom att skapa en modell 

för kommunikation och informationsutbyte mellan vårdgivare med ansvar 

för personer som har funktionsnedsättningar. 

Syfte 
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Ökad tillgänglighet till medicinsk vård för personer med komplexa 

funktionsnedsättningar, ökad samsyn kring individens behov, ökad 

delaktighet, ökad samordning samt ökad patientsäkerhet.  

Mål: Att utveckla en gemensam struktur för informationsutbyte mellan 

olika vårdgivare, utveckla verktyg för gemensam planering av insatser 

inför vuxenlivet, tydliggöra regler och krav för informationsutbyte mellan 

vårdgivare.  

Metod 

Kartläggningsfas: samla underlag genom dokumentationsgranskning och 

intervjuer. Planeringsfas: skapa en teoretisk modell för kommunikation 

och informationsutbyte. Genomförandefas: pröva modellen i några 

enskilda ärenden. Utvärderingsfas: följa upp och utvärdera modellen. 

Resultat 

Fokus har varit att, med hjälp av ICF, hitta lösningar för att strukturera 

information. Hur skapar vi en vård- och omsorgsprocess som är trygg, 

säker och ändamålsenlig för den enskilde? En MIMI-modell har tagits 

fram, prövats och införts i hela habiliteringsverksamheten i Sörmland. 

Modellen innehåller ett arbetssätt för att förbereda övergången till 

vuxenlivet, en mall för ”slutanteckning” där all viktig information samlas 

inför övergången till en ny vårdgivare, samt material för att öka den 

enskildes förståelse och delaktighet i planering av samordnade insatser i 

vuxenlivet.   

Slutsats  

Modellen är användbar, rätt information dokumenteras strukturerat och 

risken för att viktig information missas har minskats. Vårdkedjan säkras 

när modellen används vilket bidrar till trygghet och ökad kontroll för den 

enskilde. Genom att modellen bygger på ICF-strukturen stärks 

helhetssynen hos alla berörda aktörer. Informationsutbytet, 
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dokumentationen och formen för att följa en individs vård- och 

omsorgskedja har utvecklats och förbättrats i Sörmland.    
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Beskrivning av en arbetsmodell med åldersindelade team  

för ökad självständighet och hälsa  

Författare: kurator Maria Forsström, maria.forsstrom@sll.se,  08-

123 35 588  sjukgymnast Helena Bergqvist, helena.bergqvist@sl.se ,  

08-123 35 590   Medförfattare sjukgymnast Anita Burman, 

anita.i.burman@sll.se, 08-123 35 583 

Flemingsbergs habiliteringscenter för barn, Habilitering & Hälsa, 

Stockholms läns landsting, Stockholm 

Bakgrund 

Stockholms läns sjukvårdsområdes brukarenkäter i början av 2000-talet 

visade på ett tydligt missnöje med habiliteringens bristande insatser för 

barn och ungdomar i skolåldern. 

2005 omorganiserades habiliteringen och hade bland annat fokus på barn 

i skolåldern. Omorganisationen resulterade för habiliteringscenter 

Flemingsberg i att tre åldersindelade team bildades. Två team för barn 0 – 

9 år och ett team för barn 10 – 15 år. 

I samband med detta fördes diskussioner kring hur man bäst skulle 

tillgodose barnens behov i alla åldrar. Tidigare hade insatser fokuserats på 

förskoleåldern.  

Strävan var att hitta en modell som utgår ifrån att insatser ges utifrån 

barnets behov och inte utifrån ålder. För det enskilda barnet blir 

insatsernas omfattning desamma, men fördelade under ett längre 

tidsperspektiv än förskoletiden. 

Arbetsmodell 

Alla team har en kurator, en psykolog, en logoped och två sjukgymnaster. I 

teamen för de yngre barnen finns också en arbetsterapeut och en 

specialpedagog. Teamet för de äldre barnen har två arbetsterapeuter och 

ingen specialpedagog. 

Vi arbetar alla med samma barn, fast i olika faser i livet. Det är viktigt att 

se över i vilken ålder olika typer av insatser är mest optimala. Behovet av 

mailto:maria.forsstrom@sll.se
mailto:helena.bergqvist@sl.se
mailto:anita.i.burman@sll.se


Dag 1: Övergång till vuxenlivet 
 

 

habilitering minskar inte när barnen börjar skolan, men det ser lite 

annorlunda ut. Eftersom prioriteringsordningen (Nationell modell för 

öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård, Broqvist et al, 

Prioriteringscentrum 2011:4, s 13) så tydligt gör klart att personer inte ska 

diskrimineras till exempel på grund av ålder är det nödvändig att säkra 

resurser för alla åldrar.  

Barnens delaktighet i habiliteringen är högt prioriterat. Det sker på det 

sätt som passar det enskilda barnet utifrån ålder och funktionsnivå. Vi 

upplever att barnen nu kommer med i habiliteringsplaneringen i tidigare 

ålder och i högre utsträckning genom denna teamindelning. Vi arbetar 

mycket med att förbereda barnen för det fortsatta livet och fortsatt hälsa 

genom livet, så även deras föräldrar. Det kan tex handla om att klara sig 

själv och att förstå funktionsnedsättningen och öka känslan av begriplighet 

och hanterbarhet för barnen.  

Resultat 

Vi upplever att vi har fått ökad kunskap om hur behovet av 

habiliteringsinsatser ser ut för barnen i skolåldern. Behov kommer fram 

som tidigare har varit dolda. Behovet av habilitering är inte mindre än i 

förskoleåldern, men kan se annorlunda ut. Vi har sett att frågor om b.la. 

sexualitet och intimhygien har ökat hos föräldrar när de märker att det 

finns mottagare som arbetar med detta. Frågor av detta slag är frågor som 

ingen annan del i vård-/omsorgskedjan har fokus på, varför det är viktigt 

att habiliteringen har det.   

Vi tror även att detta sätt att arbeta förebygger psykisk ohälsa hos 

barn/unga själva då vi arbetar mycket med att de ska få ord på sina 

svårigheter. Transitionen blir mer levande genom att kollegor i 

småbarnsteamen förbereder för svåra frågor och ämnen i barnens liv som 

sen kan fördjupas i storbarnsteamen. Det blir ofta en konstruktiv kris att 

byta team för familjerna då det blir tydligt att barnen nu blir ”stora” och 

föräldrar och barn får möjlighet att bryta relationer till behandlare och 

skapa nya. Den här arbetsmodellen ger möjlighet att byta fokus från 

föräldrar/litet barn till barn och vuxenblivande.   
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Bakgrund 
Vuxenhabiliteringen i Region Skåne uppmärksammade ett behov av att ta 
fram en insats för att stötta unga vuxna med funktionsnedsättning i deras 
vuxenblivandeprocess. Habiliteringsinsatsen skulle fungera som en 
fortsättning på Barn- och ungdomshabiliteringens arbete för att stärka 
vuxenblivandet. 
Syfte  
Att utveckla en habiliteringsinsats, Ung Vuxen, som riktar sig till unga 
vuxna med funktionsnedsättning på väg in i vuxenlivet. Insatsen ska 
erbjudas i grupp, men även kunna användas individuellt. 
Metod 
Insatsen bygger på stöd inom fem viktiga områden; Studier och arbete, 
Boende, Ekonomi, Kost och hälsa samt Fritid och vänskap. Under 2013 
genomfördes insatsen på prov för personer med utvecklingsstörning 
respektive autismspektrumtillstånd. Insatsen genomfördes i grupp vid fem 
tillfällen, men är utformad för att även kunna användas individuellt vid 
behov. Upplägget bygger på att habiliteringspersonal informerar om sådant 
som är viktiga att veta inför vuxenblivandet, men ger också stort utrymme 
för frågor och diskussion deltagarna emellan. Insatsen utvärderades 
muntligt och skriftligt med fokus på deltagarnas upplevelse. 
Resultat 
Utvärderingen visar att insatsen är ett bra stöd i vuxenblivandet och ger 
verktyg att uppnå större självständighet. Erfarenhetsutbytet mellan 
deltagarna värderades högt och hade både en stödjande funktion och väckte 
nya tankar och möjligheter. I många fall ledde insatsen fram till att nya mål 
som deltagarna kan arbeta vidare med tillsammans med 
Vuxenhabiliteringen eller andra aktörer.  
Slutsats 
Ung Vuxen kommer fortsättningsvis att vara en viktig del i de insatser som 
erbjuds ungdomar och unga vuxna i Region Skåne för att stödja deras 

vuxenblivande.  
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