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Bilaga 1 Förslag till innehåll för chefsutbildning 
 

Att leda och utveckla funktionshinderverksamhet   

Fyra sammanhängande högskolekurser (totalt 30 hp) för chefer inom funktionshinderområdet 

i Halland 

 

Syfte 
Utbildningspaket, bestående av fyra st 7,5 hp kurser, syftar till att stärka chefs- och 

ledarkompetensen och funktionshinderrelaterad kunskap hos chefer för 

funktionshinderverksamheter i Halland. Kurserna ges med start hösten 2016 på kvartsfart 

(dvs. 7,5 hp per terminunder fyra terminer).  

 

Deltagare, tid och plats 
Antalet deltagare per 7,5 hp kurs är ca 25 st. Företräde ges de deltagare som avser att läsa 

samtliga fyra kurser. I mån av plats kan även intresserade utanför kommunerna i Halland 

erbjudas att köpa platser. Första delkursen ges hösterminen 2016. Därefter en kurs per termin 

våren resp. hösten 2017 samt den avslutande kursen våren 2018. 2018 på våren startar en ny 

omgång av utbildningspaketet med ca 25 deltagare och sträcker sig således t.o.m. hösten 

2019. 

Kurstillfällena genomförs på Högskolan i Halmstad. Tidsmässigt beräknas kurstillfällen (6-7 

dagar/kurs) genomföras i form heldagar (kl 9-16 alt kl 10-17) med arbete och kontakt på 

distansutbildningsplattformen Blackboard mellan kurstillfällena. 

 

Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier och projektarbete. Kursen 

förutsätter aktiv medverkan av deltagarna. Examination sker både genom individuella och 

gruppbaserade inlämningsuppgifter/tentamen samt individuellt genomfört projektarbete. Som 

betyg används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Två 

omexaminationstillfälle per kurs ges. Efter godkänd kurs utfärdas examensbevis. 

 

Kursinnehåll 
Utbildningspaketet består av fyra sammanhängande kurser (som dock kan läsas separat). 

Handikappolitikens ambition med bl.a. Lagen om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet, bland annat 

genom att kommunerna ska bedriva en verksamhet av god kvalitet med självbestämmande, 

inflytande, valfrihet och kontinuitet som bärande principer. Detta utbildningspakets syfte är 

att bidra till att skapa goda förutsättningar för detta arbete utifrån chefers/arbetsledares 

perspektiv. 

Nedan följer en preliminär beskrivning av kursernas innehåll (kan komma att justeras något): 

 

Funktionshinder, värdegrund och politik 7,5 hp 
Kursen ger en översikt av förändringen av synen på funktionsnedsättning och 

funktionshinder över tid och utvecklingen av förståelsen av funktionshinder/handikapp. 

Teorier, ideologiska principer, etiska frågeställningar, lagstiftning och samhällets insatser 

för personer med funktionsnedsättning belyses. Attityder, inflytande, beroende, makt och 

bemötande diskuteras liksom samhällsutvecklingens och handikappolitikens betydelse för 

personer med funktionsnedsättning. 
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Funktionsnedsättning och funktionshinder 7,5 hp 
Orsaker, innebörder och konsekvenser av funktionsnedsättningar som t.ex. intellektuell 

funktionsnedsättning, autism, Celebral Pares, vuxenhjärnskada och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar belyses. Frågor om normalitet och avvikelse, diagnosers för- och 

nackdelar samt dess konsekvenser för individer och samhälle belyses och diskuteras. 

Betydelsen av, och förutsättningar för, brukarinflytande diskuteras liksom genus-, klass-, 

ålders- och etnicitetsperspektiv på funktionshinder. Funktionshindrades egna upplevelser 

av att leva med funktionsnedsättning ställs i relation till samhällets utformning och 

bemötande. 

 

Ledarskap och förändringsarbete 7,5 hp 
Praktiska och teoretiska perspektiv på ledarskap och organisation belyses genom bl.a. 

teorier om organisationskulturer, olika sätt att leda, förändringsprocesser, kommunikation, 

grupprocesser, konflikthantering samt etik och bemötande. Arbetsmiljöfrågor föranledda 

av de särskilda förhållanden som arbete inom funktions-hinderomsorg kan utgöra 

diskuteras. Lagstiftning, Allmänna råd och andra centralt formulerade rekommendationers 

betydelse för arbetet med att leda och utveckla funktionshinder-verksamheter belyses. 

 

Evidens, forsknings och beprövad erfarenhet inom funktionshinderområdet 7,5 

hp 
I kursen fokuseras förhållnings- och arbetssätt inom såväl traditionellt funktionshinder-

omsorgsarbete som nyare verksamheter och arbetsmetoder för barn och vuxna med 

funktionsnedsättning i syfte att åstadkomma utveckling och förändring på så väl individ-, 

grupp- som samhällsnivå. Betydelsen av en professionell yrkesroll och samverkan mellan 

olika myndigheter och organisationer belyses liksom frågor om teknikstöd och etiska 

överväganden. Deltagarna utvecklar i ett mindre projektarbete ett kritiskt och tillämpat 

perspektiv på verksamheter och metoder i arbetet med personer med funktionsnedsättning. 

 

Litteratur 

Till varje delkurs hör litteratur i form av böcker, forskningsrapporter, artiklar m.m. om ca 

1000 sidor/kurs.  

 

Kursansvarig och lärare 
Huvudansvarig för utbildningspaketet är Magnus Tideman, Professor i handikappvetenskap, 

Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. I kurserna medverkar forskare och 

lärare som har flerårig erfarenhet av undervisning inom handikappområdet på Högskolan i 

Halmstad. Flertalet av de medverkande bedriver egen forskning inom handikappområdet. 

Även gästföreläsare kommer att anlitas vid behov. 
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Bilaga 2 Omvärldsbevakning avseende nationellt utvecklingsarbete 
 

 

Vid inledningen av utredningsarbetet genomfördes en kartläggning av nya rapporter som 

berör funktionshinderområdet. Följande rapporter som berör utredningsuppdraget har även 

delgetts deltagarna vid de kommundialoger som hållits 

 

1. Kartläggning av kompetens och kompetensbehov Region Halland 2012:2 

Under 2012 genomförde Region Halland en kartläggning av personalen kompetens och 

kompetensbehov inom funktionshinderområdet i Halland. Kartläggningen låg sedan till grund 

för kommande års regionala kurser samt bildandet av den regionala kompetensgruppen.    

http://www.regionhalland.se/PageFiles/38370/Kartl%C3%A4ggning%20av%20kompet

ens%20och%20kompetensutvecklingsbehov_%20repro.pdf 

 

2. Socialstyrelsen: Rätt kompetens-vägledning för personal  2012 

I februari 2012 gav socialstyrelsen ut en vägledning till arbetsgivare : Rätt kompetens hos 

personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

I vägledningen informeras om de bestämmelser som arbetsgivare behöver känna till för att 

kunna inventera behov och ta ansvar för att personal har rätt kompetens. Vägledningen 

innehåller också information om olika sätt att bidra till att personal får de kunskaper och 

erfarenheter som behövs. 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18607/2012-2-17.pdf 

 

3. SOSFS 2014:2  Socialstyrelsen gav 2014 ut allmänna råd om kunskaper  

hos personal som ger stöd, service eller omsorg enlig SoL och LSS till personer med 

funktionsnedsättning 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19398/2014-3-19.pdf 

 

4. Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner 

I november 2014 ger socialstyrelsen ut ett kunskapsstöd för hur arbetet med 

genomförandeplaner kan utvecklas så att de personer som får stöd, service eller omsorg blir 

delaktiga och kan utöva inflytande över insatsernas genomförande 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19531/2014-10-6.pdf 

 

5. Ett stödmaterial för arbetet med genomförandeplaner till chefer 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19532/2014-10-7.pdf 

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner- Kunskapsstöd till 

verksamheter för personer med funktionsnedsättning 

 

6. En ny utgåva av handboken :Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten 

utkom 2014 

Handboken syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller för detta område 

och ska ses som ett komplement till socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2014:5) handboken kan även användas som uppslagsbok 

http://www.regionhalland.se/PageFiles/38370/Kartl%C3%A4ggning%20av%20kompetens%20och%20kompetensutvecklingsbehov_%20repro.pdf
http://www.regionhalland.se/PageFiles/38370/Kartl%C3%A4ggning%20av%20kompetens%20och%20kompetensutvecklingsbehov_%20repro.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18607/2012-2-17.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19398/2014-3-19.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19531/2014-10-6.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19532/2014-10-7.pdf
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http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19645/2015-1-10.pdf 

 

7. Nya föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 för dokumentation utkom 2014 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19453/2014-5-19.pdf 

 

8. Socialstyrelsens handbok, Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning, 2014 

Handboken beskriver vad man ska tänka på när man beslutar om och ger insatser till barn med 

funktionsnedsättning. Syftet med handboken är att bidra till att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning, deras föräldrar och syskon får möjlighet att leva som andra. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19338/2014-1-23.pdf 

 

9. Socialstyrelsen slutrapport om Vård och omsorg om personer med nedsatt 

beslutsförmåga, 2015 

Arbetet har inriktats på tvångs- och begränsningsåtgärder och hur vården och omsorgen ska 

kunna undvika och förebygga dessa åtgärder. Det blev dock inte något beslut om detta. Istället 

kommer socialstyrelsen att följa utvecklingen i landet och sprida goda exempel  på hur man 

kan arbeta på ett förebyggande sätt så att  tvång och begränsningsåtgärder undviks. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19735/2015-2-41.pdf 

 

10. SKL:s kartläggning av utvecklingsbehov inom funktionshinderområdet, 2012 

SKL inventerade vilka utvecklingsbehov som kommunerna själva såg behov av, 2012 

http://skl.se/download/18.5b3865cd1463080b2daf1c1/1401094244360/SKL+rapport+-

+Kartl%C3%A4ggning+av+utvecklingsbehov+inom+verksamhetsomr%C3%A5det+st

%C3%B6d+till+personer+med+funktionsneds%C3%A4ttning.pdf 

 

11. Nationell ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg – Socialstyrelsen 

Staten har påbörjat och bekostat en särskild ledarutbildning för äldreomsorgens chefer. 

Syfte och innehåll finner ni i länkarna nedan. 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund/ledarskapsutbildning-for-

aldreomsorgens-chefer 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18295/2011-4-3.pdf 

 

12. Projekt Carpe  

Under åren 2009-2014 pågår i Stockholms län ett utvecklingsprojekt inom 

funktionshindersområdet som blir vägledande även på nationell nivå. 

Länk till hemsida, bland annat: Arbetet med yrkeskraven inom 

funktionshinderområdet 

http://www.projektcarpe.se/yrkeskrav.html 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19645/2015-1-10.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19453/2014-5-19.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19338/2014-1-23.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19735/2015-2-41.pdf
http://skl.se/download/18.5b3865cd1463080b2daf1c1/1401094244360/SKL+rapport+-+Kartl%C3%A4ggning+av+utvecklingsbehov+inom+verksamhetsomr%C3%A5det+st%C3%B6d+till+personer+med+funktionsneds%C3%A4ttning.pdf
http://skl.se/download/18.5b3865cd1463080b2daf1c1/1401094244360/SKL+rapport+-+Kartl%C3%A4ggning+av+utvecklingsbehov+inom+verksamhetsomr%C3%A5det+st%C3%B6d+till+personer+med+funktionsneds%C3%A4ttning.pdf
http://skl.se/download/18.5b3865cd1463080b2daf1c1/1401094244360/SKL+rapport+-+Kartl%C3%A4ggning+av+utvecklingsbehov+inom+verksamhetsomr%C3%A5det+st%C3%B6d+till+personer+med+funktionsneds%C3%A4ttning.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund/ledarskapsutbildning-for-aldreomsorgens-chefer
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund/ledarskapsutbildning-for-aldreomsorgens-chefer
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18295/2011-4-3.pdf
http://www.projektcarpe.se/yrkeskrav.html
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13.  Carpes delprojekt om chefer 2012 

Utifrån en inventering om chefers kompetens inom funktionshinderområdet genomfördes 

utbildningsinsatser 

http://www.projektcarpe.se/dokument/forum%20carpe%202/Slutrapport%20delprojek  

t%20Chefer.pdf 

 

14. Enkät om chefers kompetens- NKR 2014 

Nationella kompetensrådets enkät om chefers kompetens och önskemål om kompetens 

http://www.projektcarpe.se/dokument/forum%20carpe%202/nationellt/Rapport%20ch

efsenkat.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.projektcarpe.se/dokument/forum%20carpe%202/Slutrapport%20delprojek%20%20t%20Chefer.pdf
http://www.projektcarpe.se/dokument/forum%20carpe%202/Slutrapport%20delprojek%20%20t%20Chefer.pdf
http://www.projektcarpe.se/dokument/forum%20carpe%202/nationellt/Rapport%20chefsenkat.pdf
http://www.projektcarpe.se/dokument/forum%20carpe%202/nationellt/Rapport%20chefsenkat.pdf
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Bilaga 3 Inventering av metoder  och arbetssätt som används av olika 

verksamheter inom  funktionshinderområdet  i länet. 

 

 
Vid dialogmötena med kommunerna ställdes frågan: Vilka arbetssätt / metoder arbetar ni med 

idag och följande svar lämnades: 

 

Halmstad: TBA, Teeach, Tydliggörande, lågaffektivt bemötande, Studio III, Tidiga tecken, 

MI, FIT, Delaktighetsmodellen, Snoozelen, ISA(individuellt stöd i arbetet) 

 

Kungsbacka :Lågaffektivt bemötande, AKK, Tydliggörande pedagogik 

 

Laholm: Tydliggörande pedagogik, Nåkke, Bo Heijlskov, Delaktighetsmodellen, Studio III 

 

Hylte: Teeach inspirerat arbetssätt, Lågaffektivt bemötande (i liten skala) 

 

Falkenberg:  

(Privata  utförare) Arbetar utifrån  Nimbus pedagogik 

 

Varberg: Tydliggörande pedagogik, KBT (Kognitiv beteendeterapi), Lågaffektivt 

bemötande, Supported Employment, Delaktighetsmodellen 
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Bilaga 4 Socialstyrelses  kartläggning  2012  av metoder för 

brukarinflytande  inom socialtjänsten och psykiatrin. 
 

 

Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri – 

en kartläggning av forskning och praktik 

 

I socialstyrelsens senaste kartläggning av brukarinflytande inom forskning och praktik 

framkommer följande modeller: 

 

Brukarrevision BUKU 

Brukarstyrd utvärdering och kvalitetsutveckling. Används av FUB och utgår från LSS lagen. 

Revisionen utförs av ett revisionsteam utifrån en checklista med brukare från en annan 

verksamhet, anhöriga och personal. Man fokuserar på situationen för 2-4 utvalda brukare i 

den verksamhet man undersöker. 

 

Göteborgsmodellen 

Målgrupp är personer med psykisk ohälsa, personer med intellektuellt funktionshinder eller 

personer med missbruksproblematik. 

Man granskar olika boendeformer för arbete och sysselsättning. En brukarrevisionsgrupp 

består av 2 brukare, en närstående samt en samordnare(personal) 

 

Delaktighetsmodellen 

Målgrupp är personer som tillhör LSS personkretsar .Dialog i form av samtal i grupp mellan 

boende  och personal i olika slingor. Leds av särskilt utbildade coacher. 

 

Barns och ungas väg till delaktighet- Modell hämtad från Shier, H (2001) 

Metoden bygger på 5 nivåer av delaktighet för barn och unga för att uppfylla kraven i FN:s 

konvention om barns rättigheter.  Projektet Egen växtkraft , som drivits som ett samarbete 

mellan handikappförbunden och barnombudsmannen, har tagit fram metoden. 

1) Barn blir lyssnade till 

2) Barn får stöd i att uttrycka sig 

3) Barns åsikter och synpunkter beaktas 

4) Barn involveras i beslutsfattande processer 

5) Barn delar makt och ansvar över beslutsfattande 

 

Tjänstedesign, FOU Västerbotten 

Daglig verksamhet har  provat modellen Tjänstedesign i sitt arbete med att utveckla sin 

verksamhet. De har på ett djupare sätt försökt förstå vad brukarna vill och tycker , vilket har 

lett till ökad delaktighet. Man ska fortsättningsvis även prova att använda metoden för att 

utveckla rbetet med individuella genomförandeplaner. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-20
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-20
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Bilaga 5 FOU Södertörn inventerade sina metoder och arbetssätt 2010 (nr 

82/10) inom boende och daglig verksamhet enligt  LSS 
 

 

I Södertörns rapport, förs en intressant diskussion om metoder och dokumentationens 

betydelse för metodutveckling inom området.  

 

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter | FoU Välfärd 

 

Forskaren Jesper Holst* ifrågasätter om den danska lagens intentioner för funktionshindrade 

om ett så normalt liv som möjligt och ökat inflytande över sitt eget liv verkligen uppnås 

genom ökad planering, dokumentation, effektivitet och flexibilitet. 

 

Han menar att” personalen arbete riskerar att förflyttas till ett management perspektiv. 

Enligt Holst präglas omsorgsarbete av etik, empati, synliggörande och kommunikation medan 

management handlar om planering, kontroll, effektivitet och projektarbete. 

Det är brukarnas liv som dokumenteras, beskrivs, analyseras och som ska utvecklas och 

brukarna dras in i olika projekt där nya metoder och arbetssätt ska prövas oavsett om de vill 

eller inte” 

 

I rapporten förs även en diskussion om bruket av metoder och olika arbetssätt. Man 

konstaterar att beteendeförändrande metoder är något nytt som även dykt upp inom LSS trots 

att LSS verksamhet inte ska omfatta behandling. 

 

Mårten Söder och Bengt Finn skrev 2009 en rapport: 

Hur går det till när metoder sprids och förändras? Exemplet beteendepåverkande metoder i 

LSS verksamhet1 

De konstaterar att metoder för att förändra beteenden är något som bryter av mot den tidigare 

rådande ideologin som präglas av normalitetsprincipen och det relativa handikappbegreppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Söder, Mårten och Finn, Bengt (2009) Hur går det egentligen till när metoder sprids och förändras? Exemp-let 

beteendepåverkande metoder i LSS-verksamhet, FoU-rapport 2009/8, Regionförbundet Uppsala län, 

www.regionuppsala.se   

http://www.fouvalfard.se/arbetssatt-och-metoder-inom-lss-verksamheter
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Bilaga 6 Inventering av metoder och arbetssätt inom 

funktionshinderområdet,  
 

ADL  
(activities of daily living) är ett begrepp för aktiviteter som individen behöver träning i för att 

klara sin vardag. Det kan handla om att kunna sköta sin hygien, gå på toa, kommunicera med 

andra människor, förflyttning, av- och påklädning eller att kunna äta själv. 

ADL-träning innebär kompensation, anpassning och förebyggande insatser för att individen 

ska kunna klara sin vardag så självständigt som möjligt och att målen spänner över rimlig 

tid.Målen ska vara så realistiska och konkreta som möjligt 

 

Lågaffektivt bemötande 

Den låg-affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av 

lugn och positiva förväntningar på brukarna i syfte att minska stress och problemskapande 

beteende. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, 

fysisk avstånd och konfliktutvärdering 

 

Beteendeskattning av brukare med funktionsnedsättning 

Bedömningsmetod som ingår i metoden SKILLSS ( Strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ 

och Lärande metod för LSS verksamheter). Skattningen kan användas både inom SKILLSS 

och separat. Instrumentet används för att analysera brukarnas individuella beteenden och är 

konstruerat som ett formulär som fylls i dagligen. 

SKILLS görs med  hjälp av ett formulär med 28 risk –och resursbeteenden som avser 

brukarna i verksamheten. Medarbetare skattar dagligen huruvida de sett respektive inte sett ett 

beteende samt om beteendet orsakat stress hos medarbetaren. 

OBS! Evidensbaserat, finns i metodguiden, Socialstyrelsen 

 

COPM 

Bedömningsmetod för barn och vuxna med funktionshinder med fokus på klientens aktiva 

medverkan i den arbetsterapeutiska processen. 

COPM är en individualiserad bedömning  av en klients egen uppfattning av problem som 

denne stöter på vid utförandet av en aktivitet. Metoden kommer ursprungligen från Kanada 

1990 

 

 

Tydliggörande pedagogik, Teacch 

Treatment and Education of Autistic and related Communication- handicapped children 

Metoden bygger på att ge stöd via visuell information i olika situationer. Man kan på detta sätt 

förbereda den enskilde på vad som ska hända, när, hur, hur länge och med vem något ska 

göras. Metoden användes ursprungligen för barn med autism, men används numera för många 

barn/ungdomar och även vissa vuxna med olika funktionshinder. Metoden ger ett stöd när det 

gäller att planera, strukturera och förstå sin omgivning. 

 

AKK 

Alternativ och kompletterande kommunikation. Används till/av personer som inte 

kommunicerar via tal.på 70-talet kom Bliss. Därefter Pictogram och därefter tecken som stöd 

som växte fram ur teckenspråket för döva. 
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Sociala berättelser 

Metoden utvecklades på 90-talet för barn och ungdomar med autism. Syftet är att via den 

sociala berättelsen öka personens förståelse av sin omvärld och den är individuellt utformad. 

Används för att förbereda en situation eller förtydliga en social situation. 

 

Comic Strip Conversation 

Seriesamtal med ursprung ur de sociala berättelserna. Kallas ibland att ritprata. Används 

främst till personer med autism, Aspergers syndrom och ADHD. Seriesamtal är ritade och 

skrivna små berättelser som förklarar sociala sammanhang. 

 

Tejping  

Tejping är en metod för att underlätta kommunikationen med hjälp av visuell gestaltning. 

Den ursprungliga målgruppen för tejping var barn och unga med psykisk ohälsa och deras 

familjer. Metoden används nu även i samtal med vuxna med talsvårigheter på grund av 

funktionshinder eller bristande språkkunskaper samt vid traumabearbetning. 

 

Pecs 

Picture Exchange Communication System 

Utvecklades under 80- talet för förskolebarn med autismspektrumstörning. Används numera 

till barn och vuxna med inlärningssvårigheter och skilda diagnoser. Syftet är att stödja 

kommunikationsutvecklingen genom att steg för steg lära in sätt att kommunicera. 

 

Dator 

Datorn med individuellt anpassat styrsätt och metodik samt passande program ger barn/ 

ungdomar/vuxna möjligheter till lek, utveckling och kontakter med andra 

 

Taktil massage 

Medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden som är människans största organ 

och sinnesorgan. 

 

Marte Meo 

Översatt”av egen kraft” 

Ett stöd för föräldrar och andra personer i barnets närmiljö. Barnet filmas i olika 

samspelssituationer som sedan analyseras och ligger till grund för det fortsatta arbetet 

 

Musikterapi 

Används som begrepp för användande av musik inom så skilda områden som allmän 

musikverksamhet inom vård och omsorg, specialpedagogik m.m 

 

TBA 

Tillämpad beteendeanalys. Började som intensivträning på 80-talet med ursprung ur TBA 

för barn med autism. Barnen ges intensiva, strukturerade regelbundna insatser under minst 2 

år. Träningstillfällen med 25-30 tim/v 

 

Lilli Nielsen 

En dansk specialpedagog som har utvecklat både tekniska hjälpmedel och en metod för 

sinnesstimulering av barn och vuxna på tidig utvecklingsnivå. 
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Karlstadmodellen 

Språkträningsmodell som startade på70-talet. Den är inte begränsad till någon diagnos eller 

speciell ålder. För barn, unga och vuxna med eller utan en diagnos har modellen tillämpats. 

Många har haft utvecklingsstörning eller perceptionsstörning i tillägg till sin språkstörning 

men många har bara haft sin språkproblematik, vissa därför att de har ett annat modersmål. 

 

NIT 

Intensivträning för barn utifrån bestämda mål under en begränsad period. Innehåller 

utbildning och handledning av både föräldrar och nätverket runt barnen. 

 

Snozelen 

Sinnenas rum är upplevelserika miljöer som lockar till lek och utforskning av olika material, 

synintryck och lukter. 

 

Sensory Integration 

Till Sverige på 80-talet utifrån erfarenhet av arbete med barn och vuxna med neurologiska  

funktionsnedsättningar. Behandling via sensorisk stimulering i förhållande till neurologiska 

behov. Behandlingen ansågs kunna förbättra det sätt som hjärnan organiserar och behandlar 

intryck. 

 

Visa 

Arbetssätt i Örebro för att säkra kvalitet och kontinuitet till personer med insatsen boendestöd 

inom LSS. Metoden är inspirerad av Teeach. 

VISA står för Visuellt Individuellt Strukturerat Arbetssätt. VISA är inspirerat av den 

tydliggörande pedagogik som används i TEACCH programmet (Treatment and Education of 

Autistic and related Communication handicapped Children) men har anpassats till 

förhållanden inom boendestöd i Örebro  

 

Supportet Employment 

Ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning som vill ha ett arbete. 

Supported Employment  IPS, är särskilt utformad för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

 

 

 

 


