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Stödsamtal 

  

Författare  

1Marie Björk, 2Marie Everbrink, och 3Jessica Nilsson 

1Vuxenhabiliteringen, Region Skåne, Lund, Marie.bjork@skane.se, 046-770986 
2Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Skåne, Ängelholm, Marie.Everbrink@skane.se, 

0431-585832 
3 Syn-, hörsel- och dövenheten, Region Skåne, Kristianstad, Jessica.j.Nilsson@skane.se, 

044-3091741 
 

Bakgrund 
Stödsamtal är en vanligt förekommande och ofta efterfrågad habiliteringsinsats inom 

Habilitering och Hjälpmedel, Region Skåne. Insatsen ges till barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning samt till deras närstående. Det råder oklarhet kring innebörden av 

begreppet stödsamtal. Det saknas även beskrivning av insatsens innehåll och form. 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att definiera begreppet stödsamtal och tydliggöra innehåll och 

form för habiliteringsinsatsen stödsamtal. Detta ska möjliggöra utvärdering och 

kvalitetssäkring av insatsen stödsamtal. 
  

Metod 
Litteratur har sökts via databaser, universitet och högskolor samt forskningsenheter vid olika 

myndigheter. Klinisk erfarenhet av stödsamtal med personer med funktionsnedsättning och 

deras närstående har använts för att göra den teoretiska begreppsdiskussionen tillämpbar 

för habiliteringsverksamheten. Studien har begränsats till kuratorers arbete med stödsamtal. 

  

Resultat 
Stödsamtal är ett professionellt samtal där man arbetar för att förstå ett problem som uppstår 

mellan det dagliga livets krav och en persons aktuella funktionstillstånd och där den 

hjälpsökande ska få redskap för att lösa eller lindra det. Stödsamtal ges i strukturerad form 

samtidigt som individuell anpassning krävs. Teoretisk kunskap ger en bas för förståelse av 

individens livssituation samt utgångspunkt för utformning och innehåll i insatsen stödsamtal. 

Återkommande resultat i forskning är att relationen mellan den som söker hjälp och 

behandlaren är av stor betydelse för effekten av insatsen. 
Slutsats 

Kvalitetssäkring av insatsen stödsamtal och möjligheten att få likvärdiga insatser oavsett 

enhet inom Region Skåne kräver en gemensam definition av stödsamtal.  Förutsättningar för 

att stödsamtal genomförs med god kvalitet är färdighet i samtalsmetodik, teoretisk kunskap, 

tillgång till handledning samt möjlighet till synpunkter från och samverkan med kollegor. 

Stödsamtal kan fungera som en hälsofrämjande habiliteringsinsats för personer i olika åldrar 

och med olika funktionsnedsättningar. 
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”Samlag är det att heja på samma lag” 

-att samtala med unga människor om sexualitet 

 

Britten Linnaeus 

Malin Booberg Nowakowski, Ola Melén 

                                  Ung samtalsgrupper; Habilitering &Hälsa, Stockholm 

                    ung@sll.se, 08-123 35 175 

 

Bakgrund: Sexuell hälsa och tillhörande rättigheter omfattas av FN:s konvention om 

mänskliga rättigheter.  

Detta innebär att varje människa ska ha lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att ha 

ett säkert sexualliv, och utan tvång, våld, eller diskriminering kunna bestämma över sin egen 

kropp. (FN, 1994) 

I begreppet sexualitet omfattas många områden som berör relationer och närhet. 

Enl. World Health Organization, WHO Nationalencyklopedin 2000) ”Sexualitet är en 

integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller så väl man som kvinna som 

barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån 

andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag den handlar inte om huruvida vi 

kan ha orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men 

behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som 

driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och 

väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar 

och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.” 

Syftet: Vi vill visa och ge tips på vårt sätt att tala om sexualitet inom UNG samtalsgrupper , 

både med patienter och personal kring dessa frågor.  

Vi har upplevt och genom projektet  ”Hur talar vi om sexualitet inom habiliteringen, 2009 

(Ericsson Weibahr, Linnaeus) märkt att Sexualitet är ett ämne som kan upplevas som svårt 

och obehagligt att tala om. Möjligen för att vi sätter likhetstecken mellan sex och samlag och 

glömmer allt det som rör kärlek, närhet, känslor och som innefattar mycket mer än teknik. 

Hur vi hanterar detta ämne påverkas också mycket av den egna attityden kring frågor som rör 

sexualitet. Genom våra frågor och svar visar vi vad personer kan våga samtala med oss om. 

Vi tänker oss att - en utveckling av hur vi  arbetar med ämnet sexualitet och dess hälsoaspekt  

kommer att underlätta för personal och på sikt leda till en förbättrad kvalitet i samtal som 

kommer brukarna/patienterna till del. 

Metod:På UNG samtalsgrupper har vi ett koncept där ungdomar mellan 15-25år kan söka att 

få delta i grupp. Alla deltagare har någon funktionsnedsättning, intellektuell och/eller en 

rörelsenedsättning 

Vi träffs en gång/vecka, i en och en halv timme. I gruppen pratar vi om relationer, livet, 

kärleken, kompisar, bostad, jobb, funktionsnedsättningen. 
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Genom att ha arbetat med detta under ett flertal år och även hållit föreläsningar i ämnet på 

gruppboenden, särskolor och dagliga verksamheter hoppas vi kunna sprida vår ”metod” 

vidare över landet. 

RESULTAT: 

I kartläggning som görs av alla brukare inom habiliteringen grundar sig på WHO:s 

klassifikationssystem ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)  

ingår sexualitet som en del under ”Aktiviteter och Delaktighet”. 

UNG arbetar med WHO definition av sexualitet som stämmer väl överens med habiliteringen 

i Stockholms ganska nya namn Habilitering & Hälsa.  

 Det har blivit tydligare att    

  - sexuell hälsa är en del av det hälsobefrämjande arbete som vi inom habiliteringen ska 

utföra. 

Vi har också fått bekräftat av både ungdomar och personal att ämnet ingår i vårt arbete, VI 

SKA ARBETA MED DET! 

Alla yrkeskategorier på ett habiliteringscenter kan komma ifråga för att bjuda in till samtal 

och fånga upp frågor. 

Några exempel: 

 -Logopeden kan hjälpa till att hitta sätt att kommunicera i ämnet  genom att t.ex. ta fram 

lämpligt bildmaterial.    -Kurator och psykolog kan ibland uppfattas som mest givna att  

samtala med barn, ungdomar, föräldrar och nätverk kring sexualitet men vi har också  ex. från 

andra yrkeskategorier.        -Specialpedagoger som beskriver bl.a ”doktorslekar på förskolor”.           

-Arbetsterapeuter med hjälpmedel/Timstock för morgononani.   - Sjukgymnaster får ofta flera 

förfrågningar.  

Den personliga inställningen till ämnesområdet påverkar förstås hur samtalet blir. Man 

behöver som personal vara bekväm att samtala om sexualitet i ett vidare perspektiv än 

samlag.  Då behövs det ”verktyg”! 

Habiliteringspersonalen är experter på funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Ämnet 

sexualitet är inget undantag från områden som påverkas av funktionsnedsättningen och vi 

behöver bjuda in till samtal om detta precis som t.ex. skola, fritid och identitet. Det finns 

önskan hos ungdomarna/alla att vara som andra. 
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Samtalsmaterial (Ord-Språk) 

 

Författare Ulla Norin  

Vuxenhabiliteringen i Linköping, ulla.norin@lio.se, 010-1037209  

 

Bakgrund:  

I stödsamtal med personer som har olika former av funktionsnedsättning saknar många samtalsledare konkret 

material. Många personer har svårt att finna ord för sina tankar, en del har svårt i ömsesidig kommunikation, 

medan andra gärna pratar men har svårt att hålla fokus. 

Metod:  

På försök började provisoriska ordkort användas, vilket utföll väl. I samarbete med ALMI och Innovationsslussen i 

Östergötlands landsting utvecklades dessa ordkort till ett samtalsmaterial med mallar för reflektioner och 

förändring. Detta prövades i tre landsting samt på Vuxenhabiliteringen i Linköping. Gensvaret var positivt. 

Materialet presenterades även på Leva-Fungera-mässan i Göteborg. 

Syfte: 

Tanken var att ha ett samtalsmaterial som stimulerade brukare och samtalsledare för att fånga tankar och 

känslor. Tanken var även att kunna avgränsa och fokusera samtalen, också att uppnå en struktur i samtalen. I 

materialet ges möjlighet att sammanfatta och skriva ner reflektioner som annars glöms. 

Resultat: 

Materialet består nu av 15 samtalsområden och till varje samtalsområde hör 25 tanke- och känslokort. Dessutom 

finns olika mallar för att skriva ner reflektioner och förändringssteg samt förslag på förhållningssätt. 

Exempel på samtalsområden är: 

”Inför diagnosen tänker och känner jag” 

”Tankar och känslor om att be andra om hjälp och stöd” 

”Tankar om vuxenlivet” 

Med ordkortens hjälp har samtalet lossnat. Ofta har man som samtalsledare fått ny oväntad information. 

Materialet har varit en hjälp att strukturera samtalet och också att minnas delar av samtalet med hjälp av 

mallarna. 

Slutsats: 

Materialet kan med fördel användas där det finns behov av att få igång ett samtal, avgränsa och fokusera. Att 

skriva ner reflektioner eller förändringssteg har bidragit till tydliggörande och bearbetning av tankar och känslor. 

Materialet stimulerar både samtalsledare och den andra personen i deras möte. 
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