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“ICF-lathund”
Barn- och ungdomshabiliteringen, sjukgymnasterna iJönköpins län

Struktur: 

Inledning

Utredning

Behandling
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“ICF-lathund”
Barn- och ungdomshabiliteringen, sjukgymnasterna iJönköpins län

Struktur: 

Inledning (kontaktorsak, närvarande osv)

Utredning (kroppsfunktionsutredning, kroppsstrukturutredning, aktivitets- och

delaktighetsutredning, omgivningsutredning, sammanfattning utredning)

Behandling (kroppsfunktionsbehandling, kroppsstrukturbehandling, aktivitets- och

delaktighetsbehandling, omgivningspåverkan, sammanfattning behandling)
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Utdrag, 2011-08-20

Lathund, sjukgymnaster Kommentar/definition

Inledning

Vårdbegäran Ange inrem läkare eller om patienten söker 

själv

Kontaktorsak Orsak till vårdkontakt som patienten 

eller företrädare för patienten anger

Kontakttyp ex hembesök, besök BUH, habplan

Närvarande ex. skolpersonal, föräldrar

Åtgärdsdiagnos Kodlista KVÅ

Överkänslighet ex. latex

Aktuella läkemedel ex, botox, baclofén (av relevans för 

sjukgymn)
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Utdrag, 2011-08-20, UTREDNING

Lathund sjukgymnast Kommentar/definition

Kroppsfunktionsutredning

Bedömningsmetod Ex. goniometer, tonusskattning med 

Aschworth, 0-5 skala, inspektion, 

observation

Sinne och smärta (b210-299) ex. syn-, hörsel-, känsel-, 

vestibulära funktioner (kroppens 

balansfunktion och förnimmelse av 

kroppsställning), proprioception, smärta. 

Neuro-muskuloskeletalt och rörelser (b710-799) Funktioner i leder o skelett 

(rörlighet, stabilitet).  Muskelfunktioner 

(kraft, tonus, uthållighet). 

Rörelsefunktioner (reflexer, icke 

viljemässiga rr. ex. posturala reaktioner,  

gång-mönster. kontroll av viljemässiga 

rr. ex. motorisk kontroll, koordination),  

Spontanmotorik spädbarn, alltså allt vi 

undersöker på kroppsfunktionsnivå.  

Huden och relaterade strukturer (b810-899) ex. sår, ärr som påverkar 

funktion
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Utdrag, 2011-08-20, UTREDNING, FORTS

Lathund sjukgymnast Kommentar/definition

Kroppsstrukturutredning

Bedömningsmetod ex. inspektion, måttband

Nervsystemet

Röst och tal

Hjärt- och kärl, blod, immunologi och 

andning

Rörelsestrukturer

Hud och sammanhängande struktur (S 710-799) Strukturer som sammanhänger 

med rörelse ex. dysmeli, amputation, 

svullnad
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Utdrag, 2011-08-20, UTREDNING, FORTS

Lathund sjukgymnast Kommentar/definition

Aktivitets- och 

Bedömningsmetod ex. GMFM, Movement ABC, Peabody. Pedi, 

observation i lek

Förflyttning d410-499) Att ändra och bibehålla kropps-

ställning ,(ex. att ligga, sitta, stå, 

förflytta sig själv i sittande eller 

liggande), Att bära och hantera föremål, 

(ex. lyfta, bära, gripa, manipulera)

Att gå och röra sig omkring, (att gå, 

krypa, springa hoppa, röra sig inne o ute, 

att förflytta sig med hjälpmedel,  Att 

förflytta sig med transportmedel  (ex. 

cykla)

Personlig vård (d510-599) Att kunna klara egen personlig 

vård

Hemliv (d610-699) Att genomföra dagliga husliga 

sysslor

Socialt, samhälls- medborgerligt liv (d910-999) engagemang i ex. lek, sport, fritid
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Utdrag, 2011-08-20, UTREDN, FORTS

Lathund sjukgymnast Kommentar/definition

Omgivningsutredning

Bedömningsmetod

Produkter och teknik (e110-199) ex. Tekniska - och ortopedtekniska 

hjälpmedel, bostadsanpassningar, leksaker

Personligt stöd och relationer (e310-399) ex. familj, vänner, assistent, 

ledsagare

Sammanfattning utredning

Bedömning sammanfattande beskrivning av 

bedömning, ex. bilat spas pares GMFCS nivå 3, 

resultat ex. GMFM, ABC,

Behov och mål utifrån utredningsresultatet
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Utdrag, 2011-08-20, BEHANDLING

Lathund sjukgymnast Kommentar/definition

Kroppsfunktionsbehandling

Neuro-muskuloskeletalt och rörelser ex. kontrakturprofylax, styrketräning, 

instruktion om kp

Huden och relaterade strukturer

Kroppsstrukturbehandling

Rörelsestrukturer

Hud och sammanhängande struktur

Aktivitets och delaktighetsbehandling

Förflyttning ex. trappgång, gångträning, cykling, 

bibehålla ställning

Hemliv
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Utdrag, 2011-08-20, BEHANDLING, FORTS

Lathund sjukgymnast Kommentar/definition

Omgivningspåverkan

Produkter och teknik Hjälpmedelsutprovning

Personligt stöd o relationer Ex. handledning till lärare, assistenter, 

föräldrar osv.

Sammanfattning BEHANDLING

Resultat/Måluppfyllelse Utvärdering av behandlingsinsatsen

Kvarstående behov ex Behandling enligt plan.

Planerade åtgärder Hur, var och när fortsatt behandling 

och uppföljning, hjälpmedelsordination, 

kontakt med…

Rekommendationer Rekommenderade åtgärder till 

föräldrar, assistenter

Remisssvar

Kopia

Meddelanden



För- och nackdelar? 
(egna erfarenheter!)

Fördelar
Helhetssynen = bio-psyko-sociala strukturen!

Gemensamma språket

osv

Nackdelar
Kroppsnivå först i stället för aktivitet/ 

delaktighet

Tid att lära sig

Olika upplägg på olika platser

Passar inte alla yrkeskategorier lika bra

Ovilja hos vissa yrkeskategorier

Reliabiliteten??

osv



• ICF vid journalföring

• Delaktighet hos barn med omfattande

funktionsnedsättningar
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BARN MED OMFATTANDE 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 

OCH DERAS DELAKTIGHET I 

FAMILJEAKTIVITETER

anna.karin.axelsson@hhj.hj.se



anna.karin.axelsson@hhj.hj.se

Innehåll:

En undersökning om barns delaktighet, kap 1

Barns delaktighet, kap  2-5

Att underlätta barns delaktighet, kap 6-12

Förutsättningar och resurser, kap 13-14

(Wilder, Axelsson, Carlsson)

Boken finns att ladda ner som PDF via 

www.anhoriga.se  

www.jag.se 



FN:s konvention om barnets rättigheter

Artikel 23: Rättigheter för barn med funktionshinder

” Ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp 

bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv 

under förhållanden som säkerställer värdighet,

främjar självförtroende och möjliggör barnets 

aktiva deltagande i samhället.”

anna.karin.axelsson@hhj.hj.se
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FN:s konvention om barnets rättigheter

Artikel 23: Rättigheter för barn med funktionshinder

” Ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp 

bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv 

under förhållanden som säkerställer värdighet,

främjar självförtroende och möjliggör barnets 

aktiva deltagande i samhället.”

…. och i familjen!
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Det saknades kunskap om:

- Delaktigheten i familjeaktiviteter hos barn med omfattande funktions-

nedsättningar

- och om hur en ökad delaktighet kan uppnås
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Vad innebär det att vara delaktig?



Delaktighet

• Innebörden av delaktighet har två rötter (Granlund et al., 2012)

- Sociologisk, att vara där

- Psykologisk, att vara engagerad

• Delaktighet bidrar till ett samspel mellan barnet och omgivningen och har

betydelse för barnets:

Utveckling

Lärande

Funktion

Välmående
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Bronfenbrenners bio-ekologiska modell
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(Delar av Bronfenbrenners bio-ekologiska modell)
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Barnet
(med 

omfattande
funktionsned-

sättningar)



Barnet

Barn med omfattande funktionsnedsättningar, i likhet med barn med typisk

utveckling, påverkas av sina personliga karaktäristika, t.ex. personlighet och

intressen

Barnet med omfattande funktionsnedsättningar:

• Intellektuella funktionsnedsättningar

• Fysiska funktionsnedsättningar

• Sensoriska funktionsnedsättningar

• Vanligen också medicinska besvär
(Nakken & Vlaskamp, 2002, 2007)

Ett barn kan inte ses som ett isolerat system…
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(Delar av Bronfenbrenners bio-ekologiska modell)
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Föräldrar Syskon



Familjen

• Familjen är barnets viktigaste miljö

• …ett exempel på mikrosystem, finns i ett större sammanhang
(Bronfenbrenner)

• Familjen är en enhet som definerar sig själv som en familj och inkluderar

individer som är relaterade genom blodsband eller äktenskap och likaså

de som har gjort åtagandet att dela livet (Hanson & Lynch)

• Familjen har en strävan efter “balans” / att få vardagen att fungera! 

anna.karin.axelsson@hhj.hj.se
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(Delar av Bronfenbrenners bio-ekologiska modell)
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Föräldrar Syskon

Den utomstående 
personliga 
assistenten



Personlig assistans

• Det övergripande syftet med personlig assistans (i relation till individen) är att

“främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället”

• Men, utomstående personlig assistent kan också återställa balansen i familjen

Föräldrarna, ibland tillsammans med de personliga assistenterna, “sätter scenen” för … 
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Familjeaktiviteter (rutiner, ritualer och andra aktiviteter)

T.ex.

• Äta middag tillsammans

• Busa

• Kvällsrutiner

• Gå till barnets fritidsaktiviteter

• Hälsa på släktingar

(Dunst) 

…ger naturliga inlärningstillfällen som hjälper barnet att utvecklas i  vardagliga 

färdigheter och kunskaper!
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Familjeaktiviteter

Inomhusaktiviteter: Titta på film, titta på TV, Busa, Spela dator/tv-spel, Surfa på internet, 

Pyssla/skapa, Spela bordspel/sällskapsspel, Leka/umgås med vuxen, Leka/umgås med andra

barn, Vara med husdjur, Läsa saga/berättelse, Sjunga, Spela instrument, Lyssna på musik, Dansa, 

Träna sjukgymnastik hemma

Måltider: Vara med i köket, Laga mat/baka, Diska, Duka på och av bordet, Sitta till bords och fika

tillsammans, Sitta till bords tillsammans vid frukost, Sitta till bords tillsammans vid middag

Rutiner: Städa huset, Morgonrutiner, Läggrutiner, Packa skolväska, Plocka iordning sina saker

efter lek/aktivitet, Ligga stilla och vila, Åka bil till och från skola/förskola, Åka bil vid andra tillfällen

Utomhusaktivieteter: Handla mat, trädgårdsarbete, Leka/vara med andra barn ute, leka med dig 

el annan vuxen ute, Gunga, Cykla, Promenera, Leka i sandlådan, Bollek/spel

Organiserade aktiviteter: Tillsammans utföra barnets fritidsaktiviteter, Tillsammans utföra syskons

fritidsaktivieteter, Tillsammans utföra förälders fritidsaktiviteter, Gå på gudstjänst, Gå på

habiliteteringsverksamhet

Utflykter: Till lekpark, Till staden/affären, Till biblioteket, Till teater/bio/konsert, Hem till bekanta

med barn, Hem till släkting, Gå på fest/kalas, Ut i naturen

Semester/fritidshus: Åka på semesterresa, Åka till fritidshus

anna.karin.axelsson@hhj.hj.se
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Frågar vi tillräckligt om familjens vardag?
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Familjeaktivitet 

Hur ofta före-

kommer aktiviteten 

i Er vardag (som en 

familjeaktivitet)? 

Vilka personer 

deltar då oftast? 

 

Hur engagerad/ 

delaktig är 

barnet/ungdomen? 

 

Hur mycket assistans 

behöver 

barnet/ungdomen för 

att utföra aktiviteten? 

 

Använder ni 

hjälpmedel för 

att underlätta 

aktiviteten? 

 

Göra saker tillsammans inne 

 

Titta på film 

(video, dvd) 
 

 

 

 

Aldrig/nästan aldrig 
 

Några gånger i månaden 
 

Några gånger i veckan 
 

Varje dag 
 

 

Ba   Sys   P.ass 

 

Ma    Pa   F.ass 

 

Inte alls 
 

Lite/så där 
 

Ganska mycket 
 

Mycket 

 

Inte alls 
 

Lite/så där 
 

Ganska mycket 
 

Mycket 

 

Nej 
 

Ja, ange vilka: 
 

      

 

 

 

Titta på TV 
 

 

 

Aldrig/nästan aldrig 
 

Några gånger i månaden 
 

Några gånger i veckan 
 

Varje dag 
 

 

Ba   Sys   P.ass 

 

Ma    Pa   F.ass 

 

Inte alls 
 

Lite/så där 
 

Ganska mycket 
 

Mycket 

 

 

Inte alls 
 

Lite/så där 
 

Ganska mycket 
 

Mycket 

 

Nej 
 

Ja, ange vilka: 

   

         

 

 

 
 

Busa 
 

 

Aldrig/nästan aldrig 
 

Några gånger i månaden 
 

Några gånger i veckan 
 

Varje dag 

 

 

Ba   Sys   P.ass 

 

Ma    Pa   F.ass 

 

Inte alls 
 

Lite/så där 
 

Ganska mycket 
 

Mycket 

 

Inte alls 
 

Lite/så där 
 

Ganska mycket 
 

Mycket 

 

Nej 
 

Ja, ange vilka: 

   

 

 



Intervju guide (exempel på frågor)

• Vad gör du för att barnet ska vara så engagerat som möjligt?

• Hur ser du att barnet är engagerat?

• Vilken är den personliga assistenens roll?

• Hur känns det att släppa in en annan person runt barnet / Hur känns det

att arbeta i någon annans hem? 

anna.karin.axelsson@hhj.hj.se
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Delaktighet i familjen hos barn med omfattande

funktionsnedsättningar

Barnets närvaro: 

-Generellt sett var barnen med omfattande funktions-

nedsättningar inte med i/om de olika familjeaktiviteterna lika

ofta som barn med typisk utveckling. 

-…förutom när det handlade om att titta på film, lyssna på musik, ligga och

vila och gå på promenad

-Barnen med omfattande funktionsnedsättningar var också med i/om ett

mindre antal olika aktiviteter
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Delaktighet i familjen hos barn med omfattande

funktionsnedsättningar

Barnets engagemang: 

-Generallt sett var barnen med omfattande funktionsnedsättningar inte lika

engagerade i aktviteterna som barn med typisk utveckling

-Men, båda grupper av barn hade ett högre engagemang i “roliga” 

aktiviteter

-…och ett lägre engagemang i rutinaktiviteter
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-Barnets motoriska förmåga hade, när det gällde flera familje-

aktiviteter, ett samband med hur ofta aktiviteterna förekom

-Barnets kognition hade, när det gällde flera familje-aktivieter, 

ett samband med barnets engagemang
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Det vill säga…

Barnet med omfattande funktionsnedsättningar är inte med om lika många, 

respektive inte lika varierande aktiviteter där de kan vara engagerade i

samspel jämfört med typiskt utvecklade barn.

(Utveckling, lärande, funktion, välmående…)?
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Möjliga påverkansfaktorer när det gäller barnets

delaktighet

Hur kan man få barnet mer delaktigt?: 

- Göra aktivieten tillgänglig och attraktiv

- Ha en god kunskap om barnet

- Ha en positiv attityd

- Ge barnet en känsla av tillhörighet

- Ge barnet möjlighet att förstå

- Ge barnet möjlighet att påverka

- Ge barnet en känsla av att vara behövd
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Det vill säga… 

Någon i barnets omgivning behöver “sätta scenen” för aktiviteterna och

hjälpa till med att öka närvaron och engagemanget i samspelet i

aktiviteterna

Dessutom, den utomstående personliga assistanten kan bidra till en 

avlastning som i sin tur ger en balans i familjesystemet.
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” Det är så härligt, för lilla tjejen, tvåringen, frågar ofta om 

hjälp. Kan du hjälpa mig att knyta skorna? Då blir han

[storebror med omfattande funktionsnedsättningar] jätteglad

och gör det med hjälp av assistenten”…(förälder 2)


