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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Barn med funktionsnedsättning har ofta nedsättning inom motorik, rörelse, 

språk och/eller kommunikation. Relaterat till detta har dessa barn ofta ett större behov av 

kommunikationshjälpmedel. Att använda bildstödet som förberedelse inför besök eller 

behandlingar inom vården har visat sig vara fördelaktig då det minskat oro genom att barnet 

fått större förståelse om vad som ska ske. Syfte: Att utvärdera vad föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning anser om bildstödet som skickas ut inför besök hos läkare, 

sjuksköterska och dietist inom en Habiliteringsverksamhet i mellansverige. Metod: En 

kvantitativ enkätstudie med syfte för att utvärdera bildstödets användning och effekt hos 

barn med funktionsnedsättning. Denna utfördes genom att mäta barnens föräldrars 

upplevelse av bildstödets effekt. I studien deltog 34 föräldrar. Strukturerat frågeformulär 

konstruerades och användes, därefter analyserades resultaten med deskriptiv analys och 

Mann Whitney-U test. Resultat: Majoriteten, 71 procent, av föräldrarna till barn med 

funktionsnedsättning på en Habiliteringsverksamhet i mellansverige använde sig av 

bildstödet som förberedelse inför besök. Av de som använt sig av bildstödet ansåg 95 

procent att det underlättade förberedelserna inför besöket. Det fanns inga signifikanta 

skillnader gällande upplevelse av besöket mellan de som använt sig av bildstödet eller inte. 

Det sågs en skillnad gällande användning av bildstöd mellan olika diagnoser hos barnen. De 

barn med autismspektrumtillståndsdiagnos använde bildstödet i högre utsträckning än de 

barn som inte hade autismspektrumtillståndsdiagnos (p= .028). Slutsats: Studien visar att 

de flesta föräldrarna är positiva till användning av bildstödet samt att det underlättar 

förberedelse inför besök inom en Habiliteringsverksamhet i mellansverige. 
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ABSTRACT 

Background: Children with disabilities often have difficulties with movement, language 

and/or communication.  Because of their disabilities these children are in greater need of 

help with their communication. The use of visual support as preparation of visits in health 

care facilities has shown being advantageously. Visual support helps the children to 

understand what the visits contain and reduces anxiety. Aim: The study aims to investigate 

how parents of children with disabilities perceive visual support received prior to visiting 

doctor, nurse and dietician at a Habilitation clinic in Sweden. Method: A quantitative 

method measuring the parents’ perception of the visual supports impact. In total 34 parents 

participated in the study, answering questionnaires. The results were analysed with 

descriptive analysis and Mann Whitney-U test. Results: A majority, 71 percent, of the 

parents used the visual support as a preparation to their visit to a Habilitation clinic in 

Sweden. Most of them were positive to the support. Most of those who used the support, 95 

percent, found it helpful. There were no significant differences between the experience of 

the visit at Habilitation clinic regardless of the use of visual support as preparation. The use 

of visual support differed between the diagnosis of the children. Children with autism 

spectrum disorder were more likely to use the visual support than children with other 

diagnosis (p= .028). Conclusion: The study shows that parents in the Habilitation clinic in 

Sweden have a positive attitude towards using visual support and that using the support 

facilitated the visits. 
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BAKGRUND 
I Sverige lever idag 10–20 procent av befolkningen med någon form av funktionsnedsättning. 

Det är svårt att exakt uppskatta denna siffra då det beror på vilka typer av 

funktionsnedsättningar som är medräknade. Olika undersökningar inkluderar inte alltid 

samma typ av problematik, därmed är det svårt att uppskatta andelen individer med 

funktionsnedsättning (PTS, 2015). Definitionen för en funktionsnedsättning innebär att en 

individ har avsevärda svårigheter att utföra viktiga aktiviteter i vardagslivet och om dessa 

begränsningar har funnits eller kommer att kvarstå under en längre tid. En 

funktionsnedsättning innebär den begränsning som nedsättningen utgör i relation till 

omgivningen och det dagliga livet. Intresset för att underlätta för dessa individer med hjälp av 

kognitiva hjälpmedel har ökat. Idag finns flera typer av hjälpmedel, men många av dessa 

hjälpmedel når inte de individer som behöver dem som mest. Orsaken till detta är inte helt 

klargjord men kan bero på att funktionshinder som inte syns är svåra att uppmärksamma 

(Lundin & Mellgren, 2012). 

Språket är en central del för att människor ska göra sig förstådda (Tetzchner, 2013). Det är i 

samspelet mellan människor som språket och kommunikationen utvecklas. En individs 

språkmöjligheter och rätt att uttrycka sig handlar om lika värde och möjligheter i olika 

situationer (Andersson, 2015). Svårigheter med att förstå eller att göra sig förstådd 

förekommer ofta hos barn med funktionsnedsättning (Tetzchner, 2013). Barn med 

funktionsnedsättning med nedsatt kommunikationsförmåga har en stor risk att inte kunna ge 

uttryck för sina önskningar och bli lyssnade på av omgivningen (Buell & Chadwick, 2017). 

 

Funktionsnedsättning hos barn 

En funktionsnedsättning hos barn innebär att någon funktion är störd och påverkar barnets 

dagliga liv under längre tid, minst tre månader. Vid en funktionsnedsättning kan 

nedsättningen vara på en sinnesnivå eller på en central nivå av perception och kognition. 

Även motorik, rörelse, språk och kommunikation kan vara påverkade (Magnusson, Blennow, 

Hagelin & Sundelin, 2016). Funktionsnedsättning kan delas in i följande grupper: 

Utvecklingsstörning, Rörelsehinder, Flerfunktionshinder, Förvärvad hjärnskada och 

Autismspektrumtillstånd (Region Uppsala, i.d.). 

Utvecklingsstörning 

Individer med utvecklingsstörning har svårigheter med förståelse och med inlärning. En 

utvecklingsstörning kan ta sig i uttryck på olika sätt hos olika barn. Det finns tre olika grader 
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av utvecklingsstörning; lindrig, måttlig och svår. Hos ett barn som har en lindrig 

utvecklingsstörning är funktionsnedsättningen inte lika tydlig och ibland upptäcks den inte 

förrän barnet kommer i skolåldern. Hos ett barn med måttlig till svår utvecklingsstörning 

märks funktionsnedsättningen tidigare och påverkar hela barnets utveckling.  Det är vanligt 

förekommande att individer med utvecklingsstörning även har andra funktionsnedsättningar 

samtidigt. Ungefär en procent av befolkningen i Sverige har en utvecklingsstörning, hälften 

av dessa har måttlig till svår utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning kan bero på 

kromosomavvikelse, genetiska skador, skador under graviditet eller under förlossning, 

ämnesomsättningsrubbningar, hjärnmissbildningar, hjärnsjukdomar, droganvändning av 

modern under graviditet samt fattigdom och svält (Österberg, 2017a). 

Rörelsehinder 

I Sverige finns det ungefär 7 000 barn med rörelsehinder. Hälften av dessa barn använder 

någon form av förflyttningshjälpmedel (Österberg, 2017b). Rörelsehinder är en nedsättning i 

motorik, vilket leder till nedsatt rörelseförmåga. Exempel på diagnoser som innefattas av 

rörelsehinder är Cerebral Pares, ryggmärgsbråck och muskelsjukdomar (Björquist, 2015). 

Cerebral Pares är en skada i hjärnan som uppkommit under graviditet, förlossning eller innan 

två års ålder. Av tusen barn som föds i Sverige diagnosticeras två med Cerebral Pares per år. 

Cerebral Pares medför alltid ett rörelsehinder, men kan även medföra andra 

funktionsnedsättningar såsom kommunikationssvårigheter, synnedsättning, spasticitet, 

svårigheter att styra sina rörelser samt svårigheter att tugga och svälja (Österberg, 2017b). I 

Sverige föds varje år ungefär 30 barn med ryggmärgsbråck. Det innebär att en individ har 

fötts med en kotmissbildning och ryggmärgskanalen har då en bristande slutning. Det finns en 

stor variation och olika grader av besvär bland de drabbade. Vissa har få besvär och 

nedsättningar, medan andra har stora besvär och nedsättningar både gällande fysisk och 

kognition (Ekström Ahl, Persson & Söderlund, 2017). 

Flerfunktionshinder 

Individer med flerfunktionshinder har i de flesta fall haft det under hela livet. Orsaker kan 

vara syrebrist i samband med förlossning eller någon kromosomavvikelse. Det kan också bero 

på att individen råkat ut för en svår olycka alternativt har en hjärnsjukdom. De individer som 

har flerfunktionshinder har en kombination av svåra rörelsehinder och grav 

utvecklingsstörning. Individerna har även minst ett tilläggshandikapp som till exempel besvär 

med andning, syn, hörsel eller epileptiska anfall. Förmågan att kommunicera med andra är 

ofta begränsad och detta kan ge upphov till svårigheter att uttrycka behov, känslor och tankar. 

(Andreasson, Elfvik Strömberg & Pihl, 2017). 
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Förvärvad hjärnskada 

Förvärvad hjärnskada innebär att individen har fått en hjärnskada som inte är medfödd eller 

som uppdagats under de första levnadsåren. Orsaker till förvärvad hjärnskada kan vara 

tumörer, slaganfall, syrebrist i hjärnan (t.ex vid hjärtstopp), insulinkoma eller 

kärlmissbildningar. De nedsättningar som kan ses vid förvärvad hjärnskada beror till stor del 

var i hjärnan skadan sitter. De vanligaste nedsättningarna är ökad mental uttröttbarhet, 

långsam tankegång, sämre minne, språksvårigheter, svårigheter med koncentrationen och att 

göra flera saker samtidigt samt nedsatt balans, motorik och känsel (Johansson, Saarela 

Holmberg & Stensson, 2017). 

Autismspektrumtillstånd 

I gruppen autismspektrumtillstånd innefattas autism, Aspergers syndrom, andra 

autismliknande tillstånd samt disintegrativ störning. Förloppet vid disintegrativ störning 

innebär att barnet ofta utvecklas normalt till ca tre års ålder, därefter sker en regression 

gällande språk, motorik samt social funktion. Autism är en funktionsnedsättning som främst 

debuterar under de första levnadsåren. Nedsättningen innefattar sociala-kommunikativa och 

beteendemässiga begränsningar såsom social interaktion, ömsesidig kommunikation samt 

föreställningsförmågan. Dessa begränsningar ska påverka individens vardagliga liv för 

diagnos. Aspergers syndrom liknar autism, med undantag att individen vid Aspbergers 

syndrom har högre IQ än vid “klassisk autism”. Vid “andra autismliknande tillstånd” har 

individen flera autistiska symtom och är begränsade av dem, men uppfyller inte fullt ut 

kriterier för autism. Förekomsten av autism i barnpopulationen är 1–1,4 procent (Gillberg, 

2015). 

 

Kommunikation hos barn med funktionsnedsättning 

För ett barn med funktionsnedsättning kan mötet med omvärlden vara problematiskt, detta då 

barnets språk, rörelser, förmåga att uppfatta och ta in information kan störa samspelet med 

andra. Barnets funktionsnedsättning tar sig uttryck i dessa möten. För att underlätta samspelet 

kan olika hjälpmedel och stöd användas (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016). 

Det är viktigt för både barnet med funktionsnedsättning och barnets familj att underlätta dessa 

möten, genom eventuella strategier eller hjälpmedel. Detta då kommunikationsproblematik 

hos barnet kan skapa stress hos barnet, som i sin tur påverkar familjen. Om övriga i familjen 

blir påverkade kan de i sin tur förstärka barnets stress, vilket blir en ond spiral. Om 

kommunikationen kan underlättas kommer hela familjens mående bli bättre (Rillotta, Kirby, 

Shearer & Nettlebeck, 2012). 
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För många barn med funktionsnedsättning är särskilda språkinsatser viktigt under hela livet, 

detta då dessa barn kan ha svårigheter att kommunicera och kan på grund av detta uppleva 

viss isolering i samhället och från de sociala nätverken (Bessette Gorlin, Peden McAlpine, 

Garwick & Wieling, 2016; Larsen Moen, Hall-Lord & Hedelin, 2014). Föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning upplever ofta att de behöver stöd från samhället (Larsen Moen et al., 

2014). Kommunikationssvårigheter kan påverka barnets livskvalité. Kommunikation med 

personer som barnet inte känner sedan tidigare kan vara mycket problematiskt för barnet. Det 

ställs även stora krav på den person som barnet försöker kommunicera med, då personen 

måste vara lyhörd och uppmärksam på små gester. Kommunikationsstöd underlättar både för 

barnet och den person de vill kommunicera med (Davis et al., 2017). 

 

Bildstöd för barn med funktionsnedsättning 

Anpassad kommunikation hos barn med funktionsnedsättning är ofta en förutsättning för att 

dessa barn ska kunna förstå och göra sig förstådda (Björkman, Berglund, Enskär, Faresjö & 

Huus, 2016). Genom språkinsatser kan det enskilda barnets förutsättningar tas tillvara. 

Språkinsatser kan innebära att man använder olika kommunikationsformer, exempelvis 

symboler och grafiska system, som kan vara till nytta för barn med funktionsnedsättning. 

Dessa kan bestå av tavlor med bokstäver, ord, grafiska symboler eller bilder. Dessa används 

genom att barnet pekar på aktuell bild för vad barnet vill uttrycka (Tetzchner, 2013).   

Att kunna kommunicera och känna delaktighet är en viktig del för att människan ska känna 

välmående och få möjlighet till en fungerande vardag (Andersson, 2015). För barn med 

kommunikationsnedsättning kan bildstöd ha en betydande roll, då det minskar osäkerheten 

hos barnet, tillåter barnet att uttrycka oro och minskar negativ stress och ångest (Thunberg, 

Törnhage & Nilsson, 2016). Användning av bildstöd såsom uppgiftskort med bilder för att 

exempelvis demonstrera olika rörelser hos barn med funktionsnedsättning är fördelaktigt, 

framförallt hos barn med autismspektrumtillstånd. Hos dessa barn kan ångesttillstånd minskas 

med bildstöd och underlätta förståelsen för olika uppgifter (Allen, bredero, Van Damme, 

Ulrich & Simons, 2017). Genom att använda bildstöd får barn med autismspektrumtillstånd 

använda sig av sina styrkor då de ofta kan relatera bra till bilder, som exempelvis förmågan att 

se mönster och detaljer (Harper-Hill, Copland & Arnott, 2014; Chebuhar, McCarthy, Bosch & 

Baker, 2013).   
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I möten med barn med funktionsnedsättning inom vården är det av vikt att vårdpersonal 

etablerar en direkt kommunikation med barnet. Detta för att inte prata över huvudet på barnet 

och endast föra dialog med föräldern, eftersom barnet då inte tillåts vara delaktig i sin vård. 

För att kunna etablera kontakt behövs förståelse för barnets behov, lyssna på barnet samt 

använda sig av kommunikationshjälpmedel såsom bildstöd och dylikt. Barnet ges då en bättre 

möjlighet att kunna uttrycka sig (Thunberg, Buchholz & Nilsson, 2016). 

Inför planerade besök inom vården kan de kallelser som skickas ut med fördel skickas 

tillsammans med bildstöd. En kallelse som innefattar bildstöd upplevs ofta av barn vara 

roligare och lättare att förstå än en kallelse som endast innehåller text. Detta gör att barnen 

blir mer intresserade och därmed mer delaktiga. Bildstöd kan även minska oro inför ett 

planerat besök samt öka förförståelse inför vad besöket innebär (Gunnerek & Gustafsson, 

2016). 

Att använda bildstöd till barn inför procedurer inom vården har visat sig vara fördelaktigt. I en 

svensk studie undersöktes om bildstöd inför procedurer, som innehöll nål och stick, hade 

någon verkan hos barn i åldrarna 5-15 år. Bildstödet innefattade bild och text om den 

procedur barnen skulle genomgå. Studien påvisade att bildstödet hade en positiv effekt på 

barnen, det vill säga de barn som fick bildstöd inför en procedur upplevde signifikant lägre 

obehag än de barn som inte hade fått bildstödet innan. Även intensiteten av smärta under 

proceduren var lägre bland de barn som fått bildstödet i jämförelse med de barn som inte fått 

bildstödet (Benjaminsson Vantaa, Thunberg & Nilsson, 2015). 

I en annan studie undersöktes hur ett elektroniskt bildstöd, som är utvecklat i Norge, skulle 

påverka mötet mellan vårdpersonal och det sjuka barnet. Bilderna användes i mötet mellan 

vårdgivare och vårdtagare i olika typer av vårdkontakter. Bildstödet visade sig fördelaktigt då 

kommunikationen upplevdes bli mer tydlig mellan parterna. Barnen kunde lättare uttrycka 

sina känslor, hur de mådde och vilka frågor som de hade, vilket även minskade barnets oro 

(Tsimicalis et al., 2014). 

 

Habiliteringsverksamhet 

Som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård samt socialtjänst finns habilitering inom 

landstingen. Habiliteringens roll är att främja utvecklingen av barnets funktionsförmåga och 

färdigheter genom att erbjuda individanpassade stöd och insatser. Rollen innefattar även 

förebyggande insatser för de svårigheter nedsättningen medför i det dagliga livet. 



11 

 

Habiliteringen tar hänsyn till hela familjen, då familjen och närstående omfattas i de stödjande 

insatserna. Inom verksamheten arbetar personalen i team där flera olika yrkesgrupper ingår, 

detta för att kunna tillgodose barnets alla behov såsom de medicinska, psykologiska, sociala 

och pedagogiska behoven (Björquist, 2015). 

I första kontakten med Habiliteringen påbörjas en utredning av barnets funktion, resurser samt 

problematik. Bedömningen görs av habiliteringsteamet tillsammans med barnet och 

föräldrarna. Grunden för de insatser och stöd som kommer sättas in baseras på barnets och 

familjens livssituation, deras kunskap samt habiliteringens kunskaper. När utredning och 

bedömning har genomförts upprättas en habiliteringsplan för åtgärder. Personal och föräldrar 

upprättar tillsammans tydliga mål för de insatser som ska sättas in. Efter hand görs en 

utvärdering av habiliteringsplanen och målen granskas (Björquist, 2015). 

De insatser som habiliteringsverksamheten använder sig av är stöd, träning och behandling 

inom barnets olika utvecklingsområden. Detta kan göras enskilt med barnet eller i grupp. De 

kan även hjälpa till med förskrivning och utprovning av hjälpmedel samt ge rådgivning om de 

behov av stöd och stimulans barnet har. Habiliteringen kan även ge stöd till föräldrar och 

anhöriga. Familjerna kan även få information om de lagliga rättigheter som finns samt 

samhällets stöd. Habiliteringen kan även hjälpa till med att informera och ge rådgivning om 

konsekvenser av barnets funktionsnedsättning till personer i närmiljön (Björquist, 2015). 

 

Habiliteringsverksamheten i mellansverige 

På en Habiliteringsverksamhet i mellansverige ges råd, stöd, utbildning och behandling till 

barn som har olika funktionsnedsättningar. Där får barnen också möjlighet att träffa andra 

barn i samma situation samt utbyta erfarenheter. De barn som tas emot av 

Habiliteringsverksamheten i mellansverige är de med utvecklingsstörning, rörelsehinder, 

flerfunktionshinder, förvärvad hjärnskada samt autismspektrumtillstånd. Familjer och nära 

anhöriga till dessa barn kan få stöttning via Habiliteringen. De har även samarbete med 

personal inom förskola och skola (Region Uppsala, i.d.). Habiliteringen använder sig bland 

annat av bildstöd i sina kallelser till besök hos sjuksköterska, läkare samt dietist och skickar ut 

detta oberoende av typ av funktionsnedsättning (bilaga 1). 

 

Distriktssköterskans roll 

Distriktssköterskan möter i sitt arbete barn med olika typer av funktionsnedsättningar, där 

vissa barn ibland har svårigheter att kommunicera. Barnen och deras familjer behöver ofta 
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mer stöd samt hjälp för att förstå och göra sig förstådda (Magnusson et al., 2016). Kunskap 

kring hur distriktssköterskor kan vägleda dessa familjer på ett bra sätt är därav viktigt för att 

kunna ge bästa möjliga vård till dessa familjer. Inom Habiliteringsverksamheten möter 

distriktssköterskor och sjuksköterskor barn med funktionsnedsättningar dagligen. Deras roll är 

att tillsammans med övriga yrkeskategorier i habiliteringsteamet arbeta tillsammans med 

barnet och familjen för att underlätta de svårigheter barnet har i sin vardag, vilket görs utifrån 

barnets behov och kapacitet (Björquist, 2015). För att öka barnets delaktighet måste 

distriktssköterskan underlätta kommunikationen för barnet. Därmed är det viktigt som 

distriktssköterska att ha kunskap och använda sig av rätt hjälpmedel för att underlätta för 

barnet att uttrycka sig. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Värdighet är en egenskap som alla människor har, som ger en känsla av mening och värde. 

Det är genom handling som människor visar respekt till andras värdighet (Edlund, 2012). De 

mest centrala delarna för en persons känsla av värdighet är respekt, integritet och kontroll. 

Känsla av att höra till och vara delaktig i det som sker runt omkring har stor inverkan på en 

persons upplevelse av sin värdighet (Nåden et al., 2013). En patients värdighet kan bevaras 

genom att skapa valmöjligheter, skapa avskildhet eller ge enkla instruktioner. Det handlar 

även om att se människan bakom en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Att låta patienter 

bli sedda, trodda, lyssnade på samt tagna på allvar, kan skapa en känsla av att känna sig 

betydelsefulla. Om patienterna upplever sig betydelsefulla bekräftas den egna värdigheten 

(Edlund, 2012). För att kunna upprätthålla en professionell omvårdnad är strävan efter att 

skapa värdighet för patienterna nödvändig. Det är även ett etiskt ansvar som vårdpersonal har 

(Edlund, Lindwall, von Post & Lindström, 2013). För att ge barn med funktionsnedsättning 

känsla av värdighet används bildstöd på habiliteringen. Barnen ges möjlighet att förstå samt 

att göra sig förstådda. 

 

Problemformulering 

Vårdpersonal kan hjälpa barnen att till viss del reglera sin funktionsnedsättning. Bildstöd som 

hjälp vid kommunikationssvårigheter används inom vården, men området är inte tillräckligt 

utforskat. För att dessa barn ska känna sig betydelsefulla och värdiga bör vårdpersonal se 

barnen bakom deras funktionsnedsättning samt hjälpa dem att kunna förstå och göra sig 

förstådda. Det är av vikt att vårdpersonal även skapar en direkt kommunikation med barnet, så 
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att barnet hamnar i fokus och får chans att påverka sin vård. Detta kan skapas genom att 

använda hjälpmedel såsom bildstöd, då kommunikationen blir tydligare. Inom 

habiliteringsverksamheten i mellansverige har aldrig bildstödet utvärderats och därmed är 

dess effekt oklar. En möjlighet för att öka vårdpersonalens förståelse och förbättra den vård 

som bedrivs är att ta reda på hur föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever 

bildstödet inför besök på en Habiliteringsverksamhet i mellansverige. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att utvärdera vad föräldrar till barn med funktionsnedsättning anser om 

bildstödet som skickas ut inför besök hos läkare, sjuksköterska och dietist inom en 

Habiliteringsverksamhet i mellansverige. 

 

Frågeställning 

1. Använder sig föräldrarna av bildstödet inför besöket på en Habiliteringsverksamhet i 

mellansverige? 

2. Underlättar bildstödet att förbereda barnet inför besök hos läkare, sjuksköterska och 

dietist på en Habiliteringsverksamhet i mellansverige? 

3. Hur upplevs de olika momenten som bildstödet tar upp under besöket på en 

Habiliteringsverksamhet i mellansverige? 

4. Har föräldrarna synpunkter eller förslag på förbättringar av bildstödet på en 

Habiliteringsverksamhet i mellansverige? 

5. Finns det några skillnader mellan i upplevelser av besök mellan de som använt sig av 

bildstödet, diagnos hos barnet, tid på habiliteringen samt kön? 

 

METOD 

Design 

Studiedesignen är en kvantitativ prospektiv tvärsnittsstudie. Denna design valdes då dessa 

typer av studier utförs när en grupp studeras vid ett specifikt tillfälle, det vill säga det som 

mäts studeras endast vid en tidpunkt. Bortfallet och det administrativa arbetet blir ofta mindre 

i jämförelse med longitudinella studier (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Därmed är 

studiedesignen passande för studiens syfte. 
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Urval 

I studien har konsekutivt urval använts. Under en period på fyra veckor delades frågeformulär 

ut till föräldrarna i anslutning till besöken hos vårdgivarna på en Habiliteringsverksamhet i 

mellansverige. Alla föräldrar till de barn som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades om 

deltagande (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna till studien var föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning som har kontakt med en Habiliteringsverksamhet i mellansverige, 

barnen skulle vara i åldrarna 3–18 år samt familjen ska ha fått bildstödet i sin kallelse. 

Exklusionskriterier var föräldrar som inte är svensktalande. Endast ett frågeformulär 

tilldelades varje familj som valde att deltaga. Om två föräldrar medverkade vid besöket fick 

de besvara frågeformuläret tillsammans alternativt att en av föräldrarna besvarade den. Under 

perioden tillfrågades 44 personer, varav 34 deltog. Av de som inte önskade deltaga, uppgav 

majoriteten att det berodde på att de inte hade tid att stanna kvar för att fylla i frågeformuläret.  

 

Datainsamlingsmetod 

Författarna fann inte något validerat frågeformulär för att utvärdera bildstöd till barn med 

funktionsnedsättning. Därmed har författarna skapat ett strukturerat frågeformulär med frågor 

gällande bildstödet (bilaga 2). Frågorna behandlar om bildstödet har underlättat eller hjälpt till 

i förberedelsen för barnet inför besöket samt upplevelsen av besöket. Frågorna besvarades 

med fasta svarsalternativ. I formuläret finns även tre öppna frågor, där deltagarna kunde svara 

i fritext. 

Frågeformuläret bedömdes av sjuksköterskor på en Habiliteringsverksamhet i mellansverige. 

som kom med synpunkter på innehållet. Efter dessa synpunkter justerades formuläret. 

Författarna testade efter detta om frågeformuläret verkar mäta det som avses att mäta (face 

validity) på fyra familjer på en Habiliteringsverksamhet i mellansverige. Detta gjordes genom 

att familjerna fick besvara frågeformuläret och därefter komma med synpunkter. 

Frågeformuläret justerades därefter ytterligare en gång och färdigställdes sedan. 

 

Tillvägagångssätt 

Kontakt etablerades med en Habiliteringsverksamhet i mellansverige som bistod i urvals- och 

datainsamlingsprocessen för utvärdering av bildstödet. Då bildstöd har använts under en 

längre tid på Habiliteringen, utan att någon utvärdering har gjorts så efterfrågade 

verksamheten nu en sådan utvärdering. Under studieprocessen uppdaterades det dåvarande 

bildstödet. Detta gjorde att datainsamlingen fördröjdes då familjerna skulle få kallelsen med 
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det nya bildstödet skickat till sig samt en tid efter detta komma på besök till Habiliteringen. 

Utvärderingen önskades göras på det nya bildstödet.  

Personalen erhöll ett informationsbrev (bilaga 3) om hur studien skulle gå till, inklusions- och 

exklusionskriterier samt vilken information de skulle ge till föräldrarna när frågeformuläret 

delades ut. Denna information gavs även muntligt till personalen av författarna under ett 

möte. Familjerna som uppfyllde urvalskriterierna erhöll ett informationsbrev (bilaga 4) med 

information om studiens utformning och om frivilligt deltagande. Informationsbrevet och 

frågeformuläret delades ut i direkt anslutning efter ett besök av personal på en 

Habiliteringsverksamhet i mellansverige. Vid deltagande i studien signerade föräldrarna även 

blanketten “Informerat samtycke” som var bifogat informationsbrevet. Formulären samlades 

in innan familjen gick hem genom att föräldrarna lämnade in frågeformuläret i ett kuvert till 

receptionen. Efter fyra veckor var antalet insamlade frågeformulär relativt lågt (26 stycken). 

För att försöka samla in fler enkäter infann sig studiens författare på habiliteringen under en 

dag och frågade familjer om de önskade deltaga i studien. Detta gav förhållandevis gott 

resultat, med åtta stycken insamlade frågeformulär under en dag.  

 

Bearbetning av analys 

Bearbetning och analys utfördes i statistikprogrammet SPSS, som tillämpades för deskriptiv 

och analytisk statistik. Då resultatet är icke-parametriskt och urvalet är litet har analyserna 

gjorts med Mann-Whitney U-test (Polit & Beck, 2012).  

Frågeställningarna 1-3 besvaras av frågorna 1-7 i frågeformuläret. Frågeställning 5 avser att 

studera skillnader mellan olika grupper. För att kunna besvara dessa frågeställningar har data 

sammanställts och presenterats deskriptivt samt analyser gjorts med Mann-Whitney U-test. 

Ett signifikant p-värde i detta arbete är ≤0,05. Frågeställning 4 besvaras av frågorna 8-10 i 

frågeformuläret, vilka är öppna frågor. Dessa har sammanställts och kategoriserats. De 

kategorier som svaren sorterats in i är vad som är bra och dåligt med bildstödet samt vad som 

kan förbättras med bildstödet och övriga åsikter. Svaren presenteras deskriptivt. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Studien gjordes i samråd med en sjuksköterska som är verksam på Habiliteringsverksamheten 

i mellansverige samt efter medgivande från verksamhetschef. I Belmontrapporten beskrivs 

enligt Källström (2012) skyldighet att göra-gott-principen, rättviseprincipen samt respekt för 
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personen. Dessa innebär att deltagarna inte ska skadas, fördelar ska maximeras och skada ska 

minimeras. Rättviseprincipen handlar om val av deltagare och att skydda utsatta grupper. Alla 

har rätt att delta i forskning när de har intresse av det. Respekt för personen är att respekt finns 

för att alla människor har rätt att bestämma och styra över sitt liv (Kjellström, 2012). I 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna bearbetas alla individers rätt 

till integritet. Forskning inom medicin ska respektera individens fria informerade samtycke 

(Codex, 2016). Berörd personal på Habiliteringen fick information muntligen om studien samt 

genom ett informationsbrev (bilaga 3). De föräldrar vars barn uppfyllde inklusionskriterierna 

fick information om studien (bilaga 4) och fick därefter bestämma om de önskade vara med. 

Om de önskade deltaga fick de fylla i en blankett om informerat samtycke (bilaga 5) innan 

frågeformuläret besvarades. Föräldrarna fick även information om att de när som helst kunde 

avbryta studien om de så önskade. Frågeformulären var anonyma och deltagarnas identitet 

kommer inte kunna avslöjas. Personal på Habiliteringen har inte fått läsa enskilda deltagares 

frågeformulär. Efter godkänd examination kommer samtliga data kasseras. 

 

RESULTAT 
Antalet deltagande föräldrar i studien var 34 stycken där deras barn hade en ålder på 3-17 år. 

Medelåldern för de deltagande var tio år. Majoriteten, 68 procent (23/34), var pojkar och 32 

procent (11/34) var flickor. Hur länge barnen hade haft kontakt med en 

Habiliteringsverksamhet i mellansverige varierade mellan 1 år och 15 år, med ett medelvärde 

på 6,23 år. Av barnen hade 47 procent (14/30) haft kontakt med habiliteringen i 1-5 år medan 

53 procent (16/30) haft kontakt i sex år eller mer. I tabell 1 redovisas en mer utförlig översikt 

för hur länge barnen haft kontakt med habiliteringen. 

 

Tabell 1: Antal år barnet haft kontakt med habiliteringen 

 
Kontakt med habiliteringen 

 

 
Antal (n) Procent (n/30) 

1-5 år 14 47 

6-10 år 11 37 

>10 år 5 16 

Ingen uppgift 4 0 
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Diagnoserna hos barnen på habiliteringen varierade, se tabell 2. Vanligast var att barnet hade 

autismspektrumtillstånd, i vissa fall i kombination med utvecklingsstörning. 

 

Tabell 2: Diagnoser hos barnen 

Diagnos 

 
Antal (n) Procent (n/33) 

 

Utvecklingsstörning 7 22 
 

Rörelsehinder 1 3 
 

Flerfunktionshinder 5 15 
 

Förvärvad hjärnskada 1 3 
 

Autismspektrumtillstånd 13 39 
 

Autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning 5 15 
 

Utvecklingsstörning och flerfunktionshinder 1 3 
 

Ingen uppgift 1 0 
 

 

 

Av de som fyllde i frågeformuläret var 82 procent (28/34) mammor till barnet. Av resterande 

personer som fyllde i frågeformuläret var 9 procent (3/34) pappor till barnet, 6 procent (2/34) 

mamma och pappa till barnet tillsammans och vid 3 procent (1/34) var det barnets kusin. När 

barnen kommer på besök till Habiliteringen hade vissa ett planerat besök hos en yrkeskategori 

(n=34) fördelat på sjuksköterska (n=6), läkare (n=8) och dietist (n=9), medan andra träffade 

flera yrkeskategorier samtidigt (n=11).  

 

Användning av bildstöd som förberedelse inför ett besök 

Av de 34 individer som deltog uppgav 91 procent (31/34) att de fått bildstöd i sin kallelse 

inför besök på en Habiliteringsverksamhet i mellansverige. Det var 6 procent (2/34) som inte 

hade fått bildstödet respektive 3 procent (1/34) som inte visste om de hade fått det. De som 

tittat på bildstödet tillsammans med barnet som förberedelse inför besöket var 71 procent 
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(22/31). Proportionen av de som använt sig av bildstödet varierade beroende på diagnos, tid 

på Habiliteringen och barnets kön (tabell 3).  

Av de som titta på bildstödet med sitt barn ansåg, 95 procent (21/22) att användandet var 

positivt (bra och mycket bra) för att förbereda barnet inför besöket, medan 5 procent (1/22) 

upplevde bildstödet som negativt (varken bra/dåligt, dåligt och mycket dåligt). Det fanns en 

variation i hur bra det gick att förbereda barnet inför besöket beroende på diagnos, tid på 

Habiliteringen och barnets ålder (tabell 4).  

 

Tabell 3: Översikt över användning av bildstödet som förberedelse inför besök av samtliga deltagare samt i 

förhållande till barn med och utan autismspektrumtillståndsdiagnos, tid på Habiliteringen samt barnets kön. 

Har föräldrar och barn använt sig av bildstödet? 

Samtliga deltagare 

 Ja Nej Vet ej 

% (n/N) 65 (22/34) 35 (12/34) - 

Autismspektrumtillstånd; enskilt eller i kombination med annan diagnos 

 Ja Nej Vet ej 

% (n/N) 83 (15/18) 17 (3/18)  - 

Övriga diagnoser 

 Ja Nej Vet ej 

% (n/N) 47 (7/15) 53 (8/15) - 

Tid på Habiliteringen 

 Ja  Nej  Vet ej 

1-5 år, % (n/N) 57 (8/14) 43 (6/14) - 

>6 år, % (n/N) 75 (12/16) 25 (4/16 - 

Barnets kön 

 Ja Nej Vet ej 
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n = antal; N = totalt antal 

 

Tabell 4: Översikt över bildstödet och dess hjälp att förbereda barnet inför ett besök i förhållande till 

användning av bildstöd, barn med och utan autismspektrumtillståndsdiagnos, tid på Habiliteringen samt barnets 

kön. 

Hur gick det att förbereda barnet inför besöket med bildstödet? 

Deltagare som använt sig av bildstödet 

 
Mycket dåligt Dåligt Varken bra/dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 

% (n/N) 0 0 4 (1/22) 55 (12/22) 41 (9/22) - 

Autismspektrumtillstånd; enskilt eller i kombination med annan diagnos 

 Mycket dåligt Dåligt Varken bra/dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 

% (n/N) 0 0 6 (1/18) 50 (9/18) 33 (6/18) 11 (2/18) 

Övriga diagnoser 

 Mycket dåligt Dåligt Varken bra/dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 

% (n/N) 0 0  13 (2/15) 27 (4/15) 27 (4/15) 33 (5/15) 

Tid på habiliteringen 

 Mycket dåligt Dåligt Varken bra/dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 

1-5 år:  

% (n/N) 

0 0 22 (3/14) 50 (7/14) 14 (2/14) 14 (2/14) 

≥6 år:  

% (n/N) 

0 0 0 31 (5/16) 44 (7/16) 25 (4/16) 

Barnets kön 

 Mycket dåligt Dåligt Varken bra/dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 

Pojke, % (n/N) 65 (15/23) 35 (8/23) - 

Flicka, % (n/N) 64 (7/11) 36 (4/11) - 
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Pojke:  

% (n/N) 

0 0 9 (2/23) 30 (7/23) 39 (9/23) 22 (5/23) 

Flicka: 

% (n/N) 

0 0 9 (1/11) 55 (6/11) 9 (1/11) 27 (3/11) 

n = antal; N = totalt antal 

 

Skillnader i användning av bildstödet 

Användning av bildstödet skiljde sig mellan barn med autismspektrumtillstånd, som enskild 

eller kombinerad diagnos (83 procent), och barn utan autismspektrumtillståndsdiagnos (47 

procent) (U=85,500, N1=18, N2=15, p= .028 two-tailed) (tabell 3). Däremot fanns det ingen 

signifikant skillnad hur det gick att förbereda barn inför besöken mellan gruppen med 

autismspektrumtillståndsdiagnos (83 procent uppgav att det gick bra eller mycket bra) och de 

utan autismspektrumtillståndsdiagnos (53 procent att det gick bra eller mycket bra) 

(U=94,000, N1=18, N2=15, p = .066 two-tailed). 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan användning av bildstöd mellan barn som haft 

kontakt med Habiliteringen i 1–5 år (57 procent) och barn som haft kontakt med 

Habiliteringen 6 år eller mer (75 procent) (U=92,000, N1=14, N2=16, p= .309 two-tailed) 

(tabell 3). Det fanns inte heller några signifikanta skillnader gällande föräldrars upplevelse om 

hur det gick att förbereda barnet med bildstödet mellan de som haft kontakt med 

Habiliteringen 1–5 år (64 procent bra eller mycket bra) och de som haft kontakt med 

Habiliteringen 6 år eller mer (75 procent bra eller mycket bra) (U=106.000, N1=14, N2=16, 

p= .757 two-tailed). 

Användningen av bildstödet som förberedelse inför besöket skiljde sig inte signifikant mellan 

pojkar (65 procent) och flickor (64 procent) (U=124.500, N1=23, N2=11, p= .929 two-tailed) 

(tabell 3). Det fanns inte heller några signifikanta skillnader gällande föräldrars upplevelse om 

hur det gick att förbereda barnet med bildstödet mellan pojkar (69 procent bra eller mycket 

bra) och flickor (64 procent bra eller mycket bra) (U=118.500, N1=23, N2=11, p= .720 two-

tailed). 

 

Upplevelse under besöket 

Under besöket upplevdes 85 procent (29/34) av barnen som mycket trygga eller trygga av sina 

föräldrar. Gällande barnens oro under besöken upplevde 80 procent (24/30) av föräldrarna 
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sina barn som lugna eller mycket lugna, medan 20 procent (6/30) upplevdes som oroliga eller 

varken oroliga eller lugna. Fördelningen av svaren varierar beroende på användning av 

bildstöd, diagnos, tid på Habiliteringen och kön. I tabell 5 redovisas svarens fördelning. 

 

Tabell 5: Hur barnet upplevdes under besöket i förhållande till samtliga deltagare, användning av bildstöd, barn 

med och utan autismspektrumtillståndsdiagnos, tid på Habiliteringen samt barnets kön. 

Hur upplevde du ditt barn under besöket? 

Samtliga deltagare 

 
Mycket otrygg Otrygg Varken trygg/otrygg Trygg Mycket trygg 

% (n/N) 3 (1/34) 6 (2/34) 6 (2/34) 53 (18/34) 32 (11/34) 
 

 
Mycket orolig Orolig Varken lugn/orolig Lugn Mycket lugn 

Procent (n/N) 0 10 (3/30) 10 (3/30) 63 (19/30) 17 (5/30)  

De som använt sig av bildstödet 

 Mycket otrygg Otrygg Varken trygg/otrygg Trygg Mycket trygg 

% (n/N) 5 (1/22) 9 (2/22) 5 (1/22) 50 (11/22) 31 (7/22) 

 Mycket orolig Orolig Varken lugn/orolig Lugn Mycket lugn  

% (n/N) 0 10 (2/20) 10 (2/20) 65 (13/20) 15 (3/20)  

De som inte har använt sig av bildstödet 

 Mycket otrygg Otrygg Varken trygg/otrygg Trygg Mycket trygg  

% (n/N) 0 0 8 (1/12) 59 (7/12) 33 (4/12)  

 Mycket orolig Orolig Varken lugn/orolig Lugn Mycket lugn  

% (n/N) 0 10 (1/10) 10 (1/10) 60 (6/10) 20 (2/20)  

Barn med Autismspektrumtillstånd 

 Mycket otrygg Otrygg Varken trygg/otrygg Trygg Mycket trygg  

% (n/N) 5 (1/18 5 (1/18) 5 (1/18) 57 (10/18) 28 (5/18)  

 Mycket orolig Orolig Varken lugn/orolig Lugn Mycket lugn  

% (n/N) 0 13 (2/16) 6 (1/16) 68 (11/16) 13 (2/16)  

Övriga diagnoser 
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 Mycket otrygg Otrygg Varken trygg/otrygg Trygg Mycket trygg  

% (n/N) 0 7 (1/15) 7 (1/15) 53 (8/15) 33 (5/15)  

 Mycket orolig Orolig Varken lugn/orolig Lugn Mycket lugn  

% (n/N) 0 8 (1/13) 8 (1/13) 61 (8/13) 23 (3/13)  

Tid på Habiliteringen 1-5 år 

 Mycket otrygg Otrygg Varken trygg/otrygg Trygg Mycket trygg  

% (n/N) 7 (1/14) 14 (2/14) 14 (2/14) 36 (5/14) 29 (4/14)  

 Mycket orolig Orolig Varken lugn/orolig Lugn Mycket lugn  

% (n/N) 0 27 (3/11) 18 (2/11) 37 (4/11) 18 (2/11)  

Tid på Habiliteringen 6 år eller mer 

 Mycket otrygg Otrygg Varken trygg/otrygg Trygg Mycket trygg  

% (n/N) 0 0 0 63 (10/16) 37 (6/16)  

 Mycket orolig Orolig Varken lugn/orolig Lugn Mycket lugn  

% (n/N) 0 0 7 (1/15) 80 (12/15) 13 (2/15)  

Kön: Pojkar 

 Mycket otrygg Otrygg Varken trygg/otrygg Trygg Mycket trygg  

% (n/N) 0 0 4 (1/23) 57 (13/23) 39 (9/23)  

 Mycket orolig Orolig Varken lugn/orolig Lugn Mycket lugn  

% (n/N) 0 5 (1/20) 5 (1/20) 65 (13/20 25 (5/20)  

Kön: Flickor  

 Mycket otrygg Otrygg Varken trygg/otrygg Trygg Mycket trygg  

% (n/N) 9 (1/11) 18 (2/11) 9 (1/11) 46 (5/11) 18 (2/11)  

 Mycket orolig Orolig Varken lugn/orolig Lugn Mycket lugn  

% (n/N) 0 20 (2/10) 20 (2/10) 60 (6/10) 0  

n = antal; N = totalt antal 
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Skillnader av upplevelser under besöket beroende av användning av bildstödet 
Det fanns ingen signifikant skillnad gällande om föräldrar upplevde sitt barn som tryggt eller 

mycket tryggt mellan de som använt sig av bildstödet tillsammans med sitt barn inför besöket 

(82 procent), och de som inte använt sig av bildstödet som förberedelse (92 procent) 

(U=119.00, N1=22, N2 =12, p= .445 two-tailed). Gällande oro fanns det heller ingen 

signifikant skillnad om föräldrar upplevde sitt barn som lugn eller mycket lugn mellan de som 

använt sig av bildstödet tillsammans med sitt barn inför besöket (80 procent), och de som inte 

använt sig av bildstödet (80 procent) (U=100.000, N1=22, N2=12, p= 1.000) (tabell 5). 

Skillnader av upplevelse under besöket beroende på diagnos 

Liknande svar uppgavs gällande om föräldrar upplevde sitt barn som tryggt eller mycket 

tryggt mellan de barn som har autismspektrumtillstånd enskild eller kombinerad diagnos (85 

procent), och de som inte har en autismspektrumtillståndsdiagnos (86 procent) (U=135.500 

N1=18, N2=15, p=.793 two-tailed). Liknande svar uppgavs även gällande om föräldrar 

upplevde sitt barn som lugn eller mycket lugn mellan de med 

autismspektrumtillståndsdiagnos (81 procent), och de som inte har en 

autismspektrumtillståndsdiagnos (84 procent) (U= 100.500, N=16, N2=13, p= .815 two-

tailed) (tabell 5). 

Skillnader av upplevelse under besöket beroende på hur lång tid barnet haft kontakt med 

habiliteringen 

Det fanns en signifikant skillnad gällande om föräldrar upplevde sitt barn som tryggt eller 

mycket tryggt mellan de som haft kontakt med Habiliteringen 1-5 år (64 procent), och de som 

haft kontakt med Habiliteringen i 6 år eller mer (100 procent). De familjer som haft kontakt 

med habiliteringen under en längre tid var mer trygga (U=72.000, N1=14, N2=16, p=.010 

two-tailed). Det fanns även en signifikant skillnad gällande om föräldrar upplevde sitt barn 

som lugn eller mycket lugn mellan de som haft kontakt med Habiliteringen 1-5 år (55 

procent), och de som haft kontakt med Habiliteringen 6 år eller mer (93 procent). De familjer 

som haft kontakt med habiliteringen under en längre tid upplevdes mer lugna (U= 50.500, 

N=11, N2=15, p= .023 two-tailed) (tabell 5). 

Skillnader av upplevelser under besöket beroende av kön 

Det fanns en signifikant skillnad gällande om föräldrar upplevde sitt barn som tryggt eller 

mycket tryggt under besöket mellan pojkar (96 procent) och flickor (64 procent). Pojkar 

upplevdes mer trygga än vad flickorna gjorde. (U=86.000, N1=23, N2=11, p= .015 two-

tailed) (tabell 5). Det fanns en skillnad, dock inte signifikant, gällande om föräldrar upplevde 

sitt barn som lugn eller mycket lugn under besöket mellan pojkar (90 procent) och flickor (60 
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procent). Pojkarna upplevdes som mer lugna än flickorna (U=70.000, N1=20, N2=10, p= .057 

two-tailed) (tabell 5). 

 

Upplevelse av de olika momenten i bildstödet 

Samtliga deltagare upplevde momentet att ta sig till habiliteringen som positivt, varav 65 

procent (22/34) upplevde det som bra och 35 procent (12/34) som mycket bra. Momentet att 

vänta i väntrummet var överlag positivt då 91 procent (31/34) angav mycket bra eller bra, 

resterande uppgav att det gick varken bra eller dåligt samt dåligt att vänta i väntrummet. 

Majoriteten, 94 procent (32/34) upplevde mötet med personalen som positivt.  

Undersökningen ansågs av 91 procent (31/34) som positiv, och av 9 procent (3/34) som 

negativ. Samtalet som sker efter undersökningen upplevdes av 97 procent (33/34) som 

positivt. Att avsluta besöket upplevdes av 100 procent (32/32) som att det gick bra eller 

mycket bra. Det var två stycken som inte besvarade frågan (tabell 6). 

 

Tabell 6: Översikt över samtliga deltagares upplevelse av de olika momenten i bildstödet. 

Upplevelse av de olika momenten i bildstödet (samtliga deltagare) 

 
Mycket dåligt Dåligt Varken bra/dåligt Bra Mycket bra 

Ta sig till Habiliteringen 

% (n/N) 

0 0 0  65(22/34)  35(12/34) 

Vänta i väntrummet 

% (n/N) 

0 3 (1/34) 6 (2/34) 62 (21/34) 29 (10/34) 

Mötet med personalen7 

% (n/N) 

0 0 6 (2/34) 24 (8/34) 70 (24/34) 

Undersökning 

% (n/N) 

0 3 (1/34) 6 (2/34) 32 (11/34) 59 (20/34) 

Samtala i slutet av besöket 

% (n/N) 

0 0 3 (1/34) 38 (13/34) 59 (20/34) 

Avsluta besöket 

% (n/N) 

0 0 0 40 (13/32) 60 (19/32) 

n = antal; N = totalt antal 

Det fanns en skillnad, dock inte signifikant, gällande om föräldrar upplevde att 

undersökningen gick bra eller mycket bra under besöket mellan de barn som haft kontakt med 

Habiliteringen 1-5 år (79 procent) och de som haft kontakt med Habiliteringen i 6 år eller mer 

(100 procent) (U=88.000, N1=14, N2=16, p= .055 two-tailed). I övrigt fanns inga tydliga eller 
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signifikanta skillnader gällande upplevelser av de olika momenten under besöket i förhållande 

till barnets kön, kontakt med Habiliteringen, autismspektrumtillståndsdiagnos samt 

användning av bildstöd (Tabell 7). 

 

Tabell 7: Översikt av signifikans av de olika momenten i förhållande till användning av bildstöd, 

autismspektrumtillståndsdiagnos, kontakt med Habiliteringen samt barnets kön. 

Moment Användning 

av bildstöd/ Ej 

användning av 

bildstöd 

Autsimspektr-

umtillstånd / 

Övrig diagnos 

Kontakt med 

Habiliteringen 

(1-5 år/ 6 år 

eller mer) 

Kön 

Pojke/ 

Flicka 

Ta sig till 

Habiliteringen 

U=132.000 

N1=22 

N2=12 

P=1.000 

two-tailed 

U=135.000 

N1=18 

N2=15 

P=1.000 

two-tailed 

U=112.000 

N1=14 

N2=16 

P=1.000  

two-tailed 

U=126.500 

N1=23 

N2=11 

P=1.000 two-

tailed 

Vänta i 

väntrummet 

U=131.000 

N1=22 

N2=12 

P=.942 

two-tailed 

U=120.000 

N1=18 

N2=15 

P=.190 

two-tailed 

U=91.000 

N1=14 

N2=16 

P=.093 

two-tailed 

U=126.000 

N1=23 

N2=11 

P=.970 two-

tailed 

Träffa 

personalen 

U=127.000 

N1=22 

N2=12 

P=.659 

two-tailed 

U=133.500 

N1=18 

N2=15 

P=.896 

two-tailed 

U=96.000 

N1=14 

N2=16 

P=.124 

two-tailed 

U=120.500 

N1=23 

N2=11 

P=.588 two-

tailed 

Undersökningen U=131.000 

N1=22 

N2=12 

P=.942 

two-tailed 

U=129.000 

N1=18 

N2=15 

P=.663 

two-tailed 

U=88.000 

N1=14 

N2=16 

P=.055 

two-tailed 

U=109.000 

N1=23 

N2=11 

P=.190 two-

tailed 

Samtala i slutet 

av besöket 

U=126.000 

N1=22 

N2=12 

P=.460 

two-tailed 

U=127.500 

N1=18 

N2=15 

P=.361 

two-tailed 

U=104.000 

N1=14 

N2=16 

P=.285 

two-tailed 

U=115.000 

N1=23 

N2=11 

P=.148 two-

tailed 

Avsluta besöket U=110.000 

N1=22 

N2=10 

P=1.000 

two-tailed 

U=117.000 

N1=18 

N2=13 

P=1.000 

two-tailed 

U=96.000 

N1=12 

N2=16 

P=1.000 

two-tailed 

U=110.000 

N1=22 

N2=10 

P=1.000 two-

tailed 

n= antal; N=totalt antal 

Åsikter om bildstödet 

Det tre öppna frågorna i frågeformuläret behandlade föräldrarnas åsikter om vad som är bra 

och dåligt med bildstödet, vad som kan förbättras samt övriga åsikter. Det var 25 föräldrar 

som besvarade en eller flera av de öppna frågorna. I dessa frågor framkom att 18 stycken 

föräldrar anser att bildstödet är bra därför att barnet är förberedd på vad som ska hända under 

besöket. En förälder uppgav att bildstödet är nödvändigt för dem, då de alltid kommunicerar 

med bilder med sitt barn. Det framkom att två föräldrar ansåg att bildstödet var bra när barnen 

var yngre, men att de inte är i behov av det nu när de blivit äldre. En förälder nämnde att 
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bildstödet inte enbart var bra för barnet utan även för föräldern, då denne får en bättre 

överblick över de olika delarna som besöket innehåller. 

Det som föräldrarna upplevde kunde förbättras med bildstödet var att ha skarpare (n=1), större 

(n=1) och roligare bilder (n=1), detta då de uppfattades som suddiga, för små och tråkiga. Det 

framkom även önskemål från två föräldrar att bildstödet borde innehålla bilder på den eller de 

ur personalgruppen de ska träffa vid besöket. En förälder uppgav att bildstödet borde 

utvecklas i takt med att barnen blir äldre, detta då äldre barn kan känna sig kränkta när 

bildstödet även vänder sig till yngre barn.  

Samtliga (n=34) som svarat på formuläret hade inte använt sig av den QR-kod som fanns 

uppe i högra hörnet på bildstödet. Det var två föräldrar som uppgav att de missat QR-koden 

på grund av dess placering på pappret. En förälder beskrev att vårdpersonalen under besöket 

hade visat den film som QR-koden länkar till. Föräldern ansåg att filmen var mycket bra och 

att den underlättade besöket. 

 

DISKUSSION 
Att använda bildstödet som förberedelse inför besök på Habiliteringen för barn med olika 

funktionsnedsättningar upplevdes av föräldrarna som positivt. Majoriteten av föräldrarna 

uppgav att de använde sig av bildstödet som förberedelse. Av de som använt sig av bildstödet, 

ansåg nästan alla att det underlättade besöket. De föräldrar vars barn hade 

autismspektrumtillståndsdiagnos enskild eller i kombination använde sig av bildstödet i högre 

utsträckning än de föräldrarna med barn utan autismspektrumtillståndsdiagnos. Det sågs 

signifikanta skillnader gällande detta i förhållande till barnets kön och antal år som barnet haft 

kontakt med Habiliteringen. Pojkar och de barn som haft kontakt med Habiliteringen längre 

tid var i högre utsträckning mer trygga och lugna under besöket. Det sågs inga nämnvärda 

skillnader gällande upplevelse av de olika momenten som framgår av bildstödet. 

 

Resultatdiskussion 

Majoriteten av de deltagande fick bildstöd i sitt kallelsebrev, dock använde sig inte alla av 

bildstödet som förberedelse inför det planerade besöket. Troliga orsaker till att bildstödet inte 

har använts i större utsträckning kan vara att behovet inte fanns på grund av graden av 

funktionsnedsättning och kommunikationsförmåga hos barnen. 
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Bilstödet användes i större utsträckning i de familjer då barnet hade autismspektrumtillstånd 

enskilt eller i kombination med annan diagnos. Barn med autismspektrumtillstånd använder 

ofta bilder i vardagen då funktionsnedsättningen innebär begränsningar såsom social 

interaktion, ömsesidig kommunikation samt föreställningsförmågan (Gilberg, 2015). Enligt 

Chebuhar och medarbetare (2013) använder sig föräldrar till barn med 

autismspektrumtillstånd mycket bilder i sin vardag. Ofta kan de barn med 

autismspektrumtillstånd relatera bra till bilder, då många har förmågan att se mönster och 

detaljer (Harper-Hill, Copland & Arnott, 2014; Chebuhar et al., 2013). Detta kan vara 

förklaringar till en hög användningsfrekvens bland dessa barn i denna studie. Att anpassa 

kommunikation och använda bilder till de barn som är i behov av det, innebär att respekt visas 

till barnets värdighet (Edlund, 2012). Detta hjälper barnet att förstå vad som sker samt gör att 

barnet får vara delaktig och höra till, vilket stärker barnets värdighet (Nåden et al., 2013). 

I denna studie sågs en skillnad mellan användning av bildstödet som förberedelse inför 

besöket i förhållande till antal år som barnet haft kontakt med Habiliteringen. De barn som 

haft kontakt med Habiliteringen i 6 år eller mer använde sig av bildstödet i högre utsträckning 

än de barn som haft kontakt med Habiliteringen 1-5 år. Orsaker till det kan vara att de barn 

som haft kontakt med Habiliteringen längre tid har en större vana att använda sig av bildstöd. 

I litteraturen framgår att habiliteringsverksamhetens insatser bland annat innebär stöd inom 

barnets utvecklingsområden samt att hjälpa familjer att hitta olika strategier och rutiner som 

fungerar just för dem (Björquist, 2015). De barn som haft kontakt med Habiliteringen längre 

tid har möjligen vant sig vid de rutiner som de vet fungerar samt att de sett att bilder 

underlättar för deras barn. De barn som haft kontakt kortare tid med Habiliteringen kanske 

inte har hittat de rutiner som fungerar optimalt och håller på att prova ut olika rutiner. De 

kanske inte heller har sett att användandet av bilder underlättar för just deras barn. Skillnaden 

kan även bero på att de barn som haft kontakt kortare tid inte upplevde sig ha behov av 

bildstödet. För att skapa värdighet för alla barn på Habiliteringen måste vårdpersonal använda 

sig av olika metoder för att skapa valmöjligheter för barnet och ge enkla instruktioner 

(Edlund, 2012). Ett sätt att ge enkla instruktioner är att använda sig av bildstöd. En anledning 

till att bildstödet inte används i lika stor omfattning av de barn som haft kontakt kortare tid 

med Habiliteringen kan vara att vårdpersonalen använder sig av andra strategier för att ge 

enkla instruktioner, för de barn som bildstödet inte har avsedd effekt för. 

Majoriteten av de som använt sig av bilstödet ansåg att det var till hjälp och fungerade bra att 

förbereda barnet inför besöket. Föräldrarna upplevde att barnet var mer förberedd på vad som 
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skulle hända. Bildstödet innebär att lättförståelig information ges och att 

funktionsnedsättningen kan kringgås, samt ges barn möjlighet att uttrycka sig, vilket gör att 

värdigheten kan bevaras (Edlund, 2012).  Något liknande sågs också i en svensk studie då 

barnen förbereddes med bildstöd inför olika typer av procedurer. Barnen som fick bildstöd 

upplevde då mindre obehag än de som inte fått bildstödet (Benjaminsson Vantaa, Thunberg & 

Nilsson, 2015). Bilder upplevs ofta av barnen som roligare och lättare än text, vilket gör 

barnen mer delaktiga om det förekommer bilder i kallelsen (Gunnerek & Gustafsson, 2016). 

En liten skillnad, dock ej signifikant, kunde ses gällande upplevelse under de olika momenten 

i de fall då bildstödet hade använts eller inte använts. De som inte använde sig av bildstödet 

var mer trygga under besökets olika moment än de som faktiskt hade använt sig av bildstödet 

som förberedelse inför besöket. Gällande oro under besöket sågs inte någon skillnad. Dessa 

fynd kan tyckas förvånande då flertalet studier talar för användandet av bildstöd till barn som 

kommunikationshjälpmedel (Benjaminsson Vantaa et al., 2015; Tsimicalis et al., 2014). Att så 

få skillnader visades i denna studie kan bero på att de barn som inte använde sig av bildstödet, 

var lugnare som individer i jämförelse med de barn som använt bildstödet. Thunberg et al. 

(2016) menar att bildstöd har en betydande roll för barn med kommunikationsnedsättning, 

bland annat då det tillåter barnet att uttrycka missbelåtenhet. Detta kan vara en möjlighet i 

denna studie då de barn som använt sig av bildstödet, också upplevdes mindre trygga. Dessa 

barn kan antas ha haft större möjlighet att faktiskt uttrycka sig. Att ge barnen chans att 

uttrycka mående innebär att värdigheten tas hänsyn till. Då barnen får chans att uttrycka sig 

har de större chans att påverka det som sker under besöket (Nåden et al., 2013). 

Barnen som haft kontakt med Habiliteringen under en längre tid upplevdes mer trygga samt 

mer lugna under besöket än de som haft kontakt med habiliteringen kortare tid. En skillnad 

sågs gällande hur föräldrarna upplevde hur undersökningen gick i förhållande till tid på 

Habiliteringen. De barn som haft kontakt längre tid upplevde att undersökningen gick bra i 

högre utsträckning än de som haft kontakt kortare tid. Skillnaderna kan bero på att de som 

haft kontakt med Habiliteringen längre tid använde bildstödet som förberedelse i högre 

utsträckning än de barn som haft kontakt med Habiliteringen kortare tid. Det kan även bero på 

att de barn som haft kontakt med Habiliteringen i 6 år eller mer är mer vana med hur 

undersökningen brukar gå till och är mer trygga i den miljön samt med personalen. Liknande 

resultat sågs i en studie som undersökte vilka upplevelser föräldrar, till barn med speciella 

behov, har av sjukhusvård. Där framgick att det var viktigt, för både förälder och barn, med 

kontinuitet av vårdpersonalen samt att vårdpersonal utförde olika moment och undersökningar 
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på samma sätt. Då fick barn, föräldrar och vårdpersonal en bättre kommunikation och 

förtroende för varandra (Zanello, 2015). Att underlätta kommunikation ökar känsla av 

respekt, integritet och kontroll hos barnet samt stärker värdigheten (Nådel et al., 2013). Då 

barnen har haft kontakt kortare tid med Habiliteringen kanske barnen är mer osäkra vid 

undersökningen. Det kan även skilja sig beroende på olika diagnoser. Det kan även ha med 

mognad att göra då de flesta barn som haft kontakt med Habiliteringen längre tid även är 

äldre. 

Användningen av bildstödet, som förberedelse inför besök, var likvärdig oberoende av barnets 

kön. Skillnader sågs däremot mellan flickor och pojkar under besöket, då pojkarna i högre 

utsträckning upplevdes som trygga och lugna. Dessa skillnader kan bero på att de pojkar och 

flickor som deltog i studien har olika funktionsnedsättningar och att flickorna har mer 

svårigheter och mer uttalade besvär än vad pojkarna har. Oavsett vilket kön barnet har så har 

de fått samma kallelse och bildstöd inför besöket och därmed var hypotesen att det inte skulle 

finnas skillnader mellan flickor och pojkar. Det är värt att poängtera att skillnaden 

nödvändigtvis inte beror på biologi utan kan även vara ett resultat av att föräldrarna agerar 

olika mot söner och döttrar. Det har setts i studier att symtom hos barn med 

autismspektrumtillstånd skiljer sig mellan könen. Flickor är underdiagnostiserade, då pojkar 

får diagnos fyra gånger oftare än flickor (Fultona, Paynter & Trembathd, 2017; Head, 

McGillivray & Stokes, 2014). Flickor med autismspektrumtillstånd har ofta bättre sociala 

förmågor, vilket leder till att deras symtom ofta maskeras (Head, McGillivray & Stokes, 

2014). Att flickor upplevdes som mindre trygga och lugna än pojkar kan även förklaras 

genom att flickor har bättre sociala förmågor och därmed kunde maskera sina symtom. Detta 

kan medföra omgivningen har svårt att uppfatta och helt uppfylla flickornas behov. 

Ett förbättringsförslag från föräldrarna var att bildstödet även ska innehålla bilder på den ur 

personalgruppen de ska träffa. Det är viktigt att vårdpersonal etablerar kommunikation med 

barnet, detta för att barnet ska bli delaktig i sin vård. För att kunna göra detta behövs 

förståelse för barnets behov (Thunberg, Buchholz & Nilsson, 2016). Att skapa nya 

kommunikationsmöjligheter för barnen gör att de känner sig betydelsefulla och deras 

värdighet bekräftas (Edlund, 2012). Om bildstödet innehåller bilder på den ur 

personalgruppen de ska träffa kan det vara lättare för personalen att etablera en kontakt när 

barnet är förberett på vem de ska träffa.  

Bildstödet har visat sig vara positivt för barnen på en Habiliteringsverksamhet i 

mellansverige, de kan uttrycka sig och känner sig trygga då de vet vad som kommer hända på 
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besöket. De enkla instruktionerna som bildstödet innehåller hjälper till att underlätta barnets 

funktionsnedsättning, vilket medför att barnet blir mer delaktig i sin egen vård och 

värdigheten bevaras (Edlund, 2012). Utifrån ett etiskt perspektiv ska inte patienten, i detta fall 

de funktionshindrade barnen, lämnas oförstående och inte delaktiga i den vård de deltar i. 

Detta överensstämmer med de lagar och föreskrifter som finns i ämnet. Barn med 

funktionshinder har rätt att förstå och vara delaktiga i den mån det går utifrån mognad och 

ålder (Socialstyrelsen, 2014). 

Ur ett samhällsperspektiv behövs mer forskning inom ämnet då datamaterialet i denna studie 

var knapphändigt samt för att det inte finns så många studier gjorda i ämnet. Genom att ha ett 

större datamaterial bör resultatet lättare kunna appliceras kliniskt. Dessa barn behöver många 

gånger extra stöd och hjälp av olika slag och bildstöd antas kunna vara en del i detta, vilket 

kan förbättra barnens hälsa. Vårdpersonal möter denna typ av patienter på olika 

vårdinrättningar och författarna anser att mer kunskap behövs kring bildstöd till barn med 

funktionsnedsättning. Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008) ska arbetet bland annat bedrivas hälsofrämjande med ett 

holistiskt perspektiv samt fokusera på att bibehålla och hjälpa patienten att använda de 

funktioner patienten har på ett säkert sätt. Bildstöd kan vara ett sätt att förstå vad patienten 

kan och inte kan samt att bedriva trygg och säker vård. Detta ger även en känsla av värdighet 

hos patienten som får känna sig lyssnad på och förstådd samt ges möjlighet att barnet och 

vårdgivaren förstår varandra (Edlund, 2012). Om barn med funktionshinder kan förberedas 

inför olika besök kan det ha till följd att barnen är mer trygga och lugna, då de vet vad som 

ska hända. Om barnen är otrygga och oroliga under besöket kan det ta tid att få dem att känna 

sig trygga och lugna, vilket innebär att tid förloras från det som är syftet med besöket. 

Förloras tid kanske barnen behöver komma till vården vid fler tillfällen. Ur ett 

samhällsperspektiv kan det således vara kostnadseffektivt att förbereda dessa barn inför besök 

inom vården.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie är en kvantitativ undersökning där frågeformulär delades ut till föräldrar till barn 

med funktionsnedsättning på en Habiliteringsverksamhet i mellansverige. Metoden valdes 

med syfte att få en större mängd data. Valet att inte göra en interventionsstudie gjordes då det 

vid en interventionsstudie ställs stora krav på det administrativa arbetet och att det är svårt att 

motivera ur ett etiskt perspektiv (Billhult & Gunnarsson, 2012). Detta då bildstöd redan var en 
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del av Habiliteringens arbetssätt samt för att tidigare studier visat att bildstöd har bra effekt 

(Benjaminsson Vantaa et al., 2015; Tsimicalis et al., 2014). En kvalitativ undersökning med 

intervjuer hade kunnat vara aktuell om djupare förståelse kring bildstöd eftersträvades, såsom 

när och hur det används. 

Reliabiliteten i denna studie anses vara låg, då mätinstrumentet inte är testat. Resultatet kan 

därför bero på slumpen (Gunnarsson & Billhult, 2012). Dagsformen hos barnet eller hos den 

som fyllde i formuläret kan ha påverkat eller att om en annan anhörig fyllt i formuläret så 

hade svaren blivit annorlunda. Frågeformuläret har inte testats formellt, vilket gör att det har 

en låg validitet. För att öka validiteten gjordes justeringar på frågeformuläret efter att personal 

på Habiliteringen tittat på det samt att fyra familjer fått besvara formulären. Den låga 

reliabiliteten gör dock att även validiteten anses låg (Henricson, 2012). 

Den externa validiteten bedöms som låg då materialet var litet (Gunnarsson & Billhult, 2012). 

Den specifika habiliteringsverksamheten i mellansverige där studien gjordes kan troligen 

applicera resultatet direkt i sin verksamhet, då det handlar om ett bildstöd som de använder. 

Delar av resultatet, såsom att de barn som har en autismspektrumtillståndsdiagnos i större 

utsträckning använder sig av bildstödet än barn utan autismspektrumtillståndsdiagnos, kan 

med fördel vara till användning på andra vårdinrättningar som möter dessa barn. Personal på 

till exempel BVC eller Folktandvården kan ha i åtanke att dessa barn i större utsträckning 

använder sig av bildstöd och att det därför kan vara till fördel om det också används i 

anslutning till deras besök. Att det i vissa fall ger ökad trygghet hos barnet då det känner sig 

förberett samt att det är viktigt med tydliga bilder kan troligen även appliceras på andra 

vårdinrättningar som använder sig av, eller funderar på att använda sig av, bildstöd. 

För att öka den interna validiteten kan datainsamling göras under flera, icke 

sammanhängande, tidsperioder (Gunnarsson & Billhult, 2012). Detta anses dock svårt 

tidsmässigt i denna typ av arbete, då studieperioden inte är så lång. Att använda frågeformulär 

som metod kan ses som en nackdel då de deltagande kan tolka samma fråga på olika sätt samt 

att den deltagande inte har möjlighet att uttrycka något utöver det som efterfrågas (Billhult & 

Gunnarsson, 2012b). Författarna valde, på grund av detta, att ha med tre öppna frågor i 

frågeformuläret för att deltagarna skulle ha chans att uttrycka sådant som inte efterfrågades. 

Frågeformuläret anses ha besvarat syftet samt de frågeställningar som fanns inför studien.  

En svårighet som uppkom under perioden var att bildstödet uppdaterades. Detta gjorde att 

frågeformuläret fick justeras med tillägg av frågan om QR-koden. Frågeformulären kunde 

heller inte delas ut i lika god tid som önskat då familjerna var i behov av att få hem bildstödet 
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samt komma på besöket på Habiliteringen innan de kunde besvara formuläret. 

Datainsamlingen hade i annat fall kunnat pågå under en längre tid och därmed blivit större. 

Under den fyraveckorsperiod som personalen på Habiliteringen delade ut frågeformulär i 

samband med besök var deltagandet lågt. Det är oklart om alla som uppfyllde 

inklusionskriterierna tillfrågades under denna period. För att få ett större underlag var 

författarna närvarande under en dag på Habiliteringen för att fråga föräldrarna om deltagande. 

Detta gav bra resultat och kan vid liknande studier i framtiden rekommenderas för att samla in 

fler formulär och därmed få större material att arbeta med. När författarna var på plats hade de 

deltagande möjlighet att ställa frågor om studien samt om någon fråga i frågeformuläret var 

oklar, vilket kan ha varit en bidragande orsak till att det gav bra resultat. Dock kan 

författarnas närvaro ha påverkat deltagarna till att vara mindre benägna att avstå från studien, 

vilket kan ha medfört att vissa deltog i studien fast de inte ville (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Detta kan ur ett forskningsetiskt perspektiv anses vara en nackdel. Det är det viktigt att 

se till att deltagare inte skadas och att fördelar för de deltagande ska maximeras. Det är även 

viktigt att visa respekt för människors självbestämmande och integritet (Kjellström, 2012).   

Det hade varit intressant att få barnens perspektiv på bildstödet. Valet i denna studie föll 

istället på att tillfråga föräldrarna med anledning av att barnen i vissa fall inte hade haft 

möjlighet att själva fylla i formuläret eller haft stora svårigheter att göra det. Detta hade 

troligen skapat ett svårtolkat resultat. För att kunna tillfråga barnen hade ett mer anpassat 

formulär utformats för att kunna inkludera så många barn som möjligt. 

Författarna valde att analysera om skillnader fanns gällande användning av bildstöd samt 

upplevelse under besöket i fyra grupper; de som använt sig av bildstödet, diagnos, tid på 

Habiliteringen samt kön. Anledningen till att grupperna valdes ut var för att se om det fanns 

andra faktorer som kan påverka användningen av bildstöd och hur besöket upplevdes av 

föräldrarna. Gruppen diagnos valdes ut då hypotesen var att beroende av diagnos hos barnen 

kan barnen ha olika behov av bildstöd samt att barnens olika nedsättningar påverkar om 

bildstödet underlättade förberedelsen inför besöket. Tiden på Habiliteringen önskade studeras 

vidare då författarna fann bifynd om att de barn som haft längre kontakt med Habiliteringen 

upplevdes tryggare och lugnare under besöket. Författarna valde att studera gruppen kön 

vidare då det framkom att det fanns skillnader gällande upplevelse av barnet under besöket 

mellan pojkar och flickor, trots att båda grupperna använde bildstödet i liknande omfattning. 
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Flera analyser har gjorts, vilket kan påverka resultatet då det ökar risken för Typ 1-fel. Detta 

innebär att vissa påvisade skillnader kan vara falskt positiva (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Inga justeringar har gjorts av p-värdet för att minska risken för Typ 1-fel. Då datamaterialet i 

denna studie är litet är risken för typ 1-fel större än i en mer omfattande studie. Författarna är 

medvetna om att de skillnader som setts i studien kan bero på Typ 1-fel. 

Studiedeltagarna är få i denna studie och inga säkra slutsatser kan därför dras. Mer forskning 

behövs inom ämnet för att kunna applicera resultatet kliniskt. Det kan vara fördelaktigt att 

involvera flera habiliteringskliniker i Sverige för att få ett större underlag och för att kunna 

generalisera fynden. Denna studie har trots det låga deltagandet påvisat att bildstöd till 

funktionshindrade barn som förberedelse inför ett besök på en Habiliteringsverksamhet i 

mellansverige kan vara positivt och studien kan därför ses som en pilotstudie. 

 

Slutsats 

Studien visade att föräldrar till barn med funktionsnedsättning var positivt inställda till att 

använda bildstöd inför besök inom en Habiliteringsverksamhet i mellansverige. I de familjer 

där barnet hade autismspektrumtillstånd som enskild eller kombinerad diagnos användes 

bildstödet mer frekvent än i de familjer där barnet inte hade autismspektrumtillstånd. De som 

använde sig av bildstödet upplevde att det var till hjälp och underlättade förberedelsen inför 

besöket på Habiliteringen. Det fanns inga signifikanta skillnader gällande upplevelser under 

besöket mellan de som använt sig av bildstödet och de som inte använt sig av det. I studien 

framkom att det kan vara betydande hur lång tid som barnet haft kontakt med Habiliteringen 

då en längre tids kontakt var gynnsamt för tryggheten hos barnet. 
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Autismspektrumtillstånd Rörelsehinder Flerfunktionshind

er 

Utvecklingsstörning 

Mamm

a 
Om annan ange här:_______________________ 

Pappa 

  

 

FRÅGEFORMULÄR OM BILDSTÖD PÅ HABILITERINGEN 

 

Barnets ålder: ______________ 

Kön: ______________________ 

Hur länge har ni haft kontakt med habiliteringen? ______________ 

Diagnos:  

 

Din relation till barnet: 

 

 

Vilken yrkeskategori träffade ni idag: 

 

 

1. Har du fått bildstöd för att förbereda barnet inför dagens besök? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

 

Förvärvad

hjärnskada 

Sjuksköterska Läkare Dietist 

Bilaga 2. Frågeformulär 
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Bra Varken bra/dåligt 

Mycket bra Varken bra/dåligt Bra Dåligt 

Mycket trygg Trygg Varken trygg/otrygg Otrygg Mycket otrygg 

Mycket lugn Lugn Varken lugn/orolig Orolig Mycket orolig 

 

2. Har du och ditt barn tillsammans tittat på bildstödet? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

3. Hur gick det att förbereda barnet inför besöket med hjälp av bildstödet? 

 

 

 

 

 

4. Hur upplevde du bildstödet som hjälp inför besöket? 

 

 

 

 

 

5. Hur upplevde du ditt barn under besöket? 

 

a.) 

 

 

 

  

 b.) 

 

 

 

 

 

 

Ej aktuellt Dåligt Mycket dåligt Mycket bra 

Mycket dåligt Ej aktuellt 

Ej aktuellt 

Ej aktuellt 
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6. Hur upplevde du… 

 

a.) …momentet att ta sig till habiliteringen? 

 

 

 

 

 

b.) …att vänta i väntrummet? 

 

 

 

 

 

c.) …att träffa personalen?  

 

 

 

 

 

d.) …undersökningen? 

 

 

 

 

 

 

e.) …momentet att samtala/prata i slutet av besöket? 

 

 

Mycket dåligt Ej aktuellt Dåligt Bra 

 

Varken bra/dåligt Mycket bra 

Ej aktuellt Mycket dåligt Dåligt  Varken bra/dåligt Bra Mycket bra 

Ej aktuellt Mycket bra Dåligt Varken bra/dåligt Bra Mycket dåligt 

Ej aktuellt Mycket dåligt Dåligt Mycket bra Varken bra eller dåligt Bra 

Ej aktuellt Mycket dåligt Dålig

t 

Varken bra/dåligt Bra Mycket bra 
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f.) …att avsluta besöket? 

 

 

 

 

 

7. Använde du och ditt barn er av QR-koden och såg filmen innan besöket? 

  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

Om ja: Underlättade QR-koden och filmen förberedelsen inför och under 

besöket? 

 

 

 

 

 

8. Vad tycker du är bra/dåligt med bildstödet? 

 

Bra: 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Dåligt: 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

9. Vad tycker du kan förbättras angående bildstödet? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

Ej aktuellt Dålig

t 

Bra Mycket bra Varken bra/dåligt Mycket dåligt 

Inte alls Lite Varken mycket/lite Mycket Jättemycket Ej aktuellt 
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…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

10. Övriga synpunkter 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan!  
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INFORMATIONSBREV TILL BERÖRD PERSONAL PÅ 

HABILITERINGEN 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterska på Uppsala Universitet. Vi ska 

under utbildningen skriva en masteruppsats och har valt att göra detta i samarbete med 

Habiliteringen. 

 

I kallelsebrevet till de patienter som ska komma på besök till Er bifogas sedan en tid tillbaka 

en bildkallelse. Effekten på denna har aldrig utvärderats och vi ämnar nu göra detta. Berörda 

familjer kommer att få fylla i ett frågeformulär i direkt anslutning efter besöket. Formuläret 

innehåller frågor om föräldrarnas upplevelse av bildstödet samt hur de tyckte att besöket gick.  

 

Våra önskemål är att ni efter ett besök informerar familjen om denna studie samt delar ut 

frågeformulär. I samband med detta vore vi tacksamma om Ni gav muntlig information om 

studien till familjen. Den information som behöver ges är: 

• Frivilligt deltagande 

• De kan när som helst avbryta deltagandet 

• Deras svar kommer vara anonyma 

• Personal på Habiliteringen kommer inte ha tillgång till enskilda svar. 

• Vården påverkas inte om de väljer att inte delta 

• Insamlat material kommer att kasseras efter avslutad studie 

 

Frågeformulären kommer att finnas på Habiliteringen vecka 18-21 2017. Vi har valt att 

inkludera föräldrar till barn med funktionsnedsättning i åldrarna 3-18 år. Exkluderat är de 

föräldrar som inte är svensktalande. 

 

Vi har utformat ett informationsbrev om studien som vi önskar skickas med i kallelsen till 

besöket, så att familjerna vet att de kommer att bli tillfrågade att delta.  

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Vänliga hälsningar, 

Amanda Jansson 

jansson.amanda@gmail.com 

070-334 70 58  

Anna Wennerström 

wennerstrom.anna@gmail.com 

073-444 63 60 

Bilaga 3. Informationsbrev till personal på Habiliteringen 

mailto:jansson.amanda@gmail.com
mailto:wennerstrom.anna@gmail.com
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Till familjer på Habiliteringen i Uppsala 

En studie kommer genomföras för utvärdering av innehållet i kallelsebrevet som skickas ut 

inför besök vid habiliteringen. Detta för att kunna utveckla verksamheten och förbättra 

vården. Vi önskar därför att ta del av föräldrars eller vårdnadshavares upplevelser och åsikter.  

 

Om Ni väljer att delta, kommer Ni få svara på ett frågeformulär efter ert besök på 

Habiliteringen. Att fylla i formuläret kommer att ta ca 10-15 minuter. Deltagandet är frivilligt 

och Ni kan när som helst avsluta Ert deltagande utan att förklara varför. Deltagandet är helt 

anonymt. Er vård kommer inte att påverkas på något sätt om ni deltar i studien eller inte. 

Studien görs endast i syfte att undersöka Era upplevelser av kallelsebrevet. 

 

Svaren kommer inte att kunna kopplas till enskilda personer, utan resultatet kommer att 

sammanställas på gruppnivå. Frågeformulären kommer att förvaras säkert. Slutligen kommer 

resultatet att sammanställas och i form av en studentuppsats lämnas till personalen på 

Habiliteringen.  

 

Frågeformulären kommer att delas ut i samband med Ert besök. 

 

Vi som gör studien är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning till distriktssköterska 

som ska skriva en magisteruppsats. Studien görs i samarbete med Uppsala Universitet och 

Habiliteringen. Studien kommer skrivas under handledning av Leif Eriksson.   

 

Amanda Jansson och Anna Wennerström, distriktssköterskestuderande 

 

Vid eventuella frågor: 

Amanda Jansson: jansson.amanda@gmail.com, 070-334 70 58 

Anna Wennerström: wennerstrom.anna@gmail.com, 073-444 63 60 

Leif Eriksson, universitetslektor: leif.eriksson@pubcare.uu.se, 018-471 66 48 

 

Bilaga 4: Brev till familjer på Habiliteringen 
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Informerat samtycke 

-Jag bekräftar att jag fått skriftlig samt muntlig information om studien. 

-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

-Jag är medveten om att deltagandet är anonymt. 

-Jag tillåter att mina svar samlas in och sammanställs.  

 

 

 

………………………..  ……………………………………………..                    

Ort och Datum                     Studiedeltagarens namnteckning           

 

……………….…………………………….. 

  Namnförtydligande 

 

 

Bilaga 5. Informerat samtycke 


