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Sammanfattning

För föräldrar med diagnoser inom autismspektrum (ASD) sätter familjelivet ofta
tryck just på de förmågor som man har svårt med. Exempelvis att bli väckt på
natten, tvingas göra bedömningar av vad som är lagom varma kläder, snabbt få
ihop en måltid och förstå sociala budskap på lekplatsen kan skapa stor stress och
vånda. Samtidigt är det är vanligt att föräldrar med ASD har väldigt höga krav på
sig själva och pressar sig hårt.
Idén med ett webbaserat föräldrastöd är att föräldrar med ASD
målgruppsanpassat, snabbt och enkelt ska få information och råd i frågor som
många av dem undrar över eller tycker är svåra. Den målgruppsundersökning
som vi gjort i förstudien* visar att många föräldrar med ASD har en
kunskapstörst, men att de har svårt att söka sig fram till den information som
sporadiskt i spridda skurer och i olika förpackningar finns på internet. Man
upplever sig otroligt ensam i sin situation och har svårt att se hur man man
påverka sin vardag, vilket kan leda till onda spiraler av stress och psykisk ohälsa
hos både föräldrarna och deras barn och partners.
Under det här projektet har vi utvecklat Sveriges första digitala stöd för föräldrar
med funktionsnedsättning: Föräldrar med ASD – handbok för att bättre
familjeliv, på www.asdforalder.se. Stödet är utformat i form av en digital
handbok. På en app-liknande webbsida finns ett pedagogiskt utformat material
inom tre teman: Sociala livet med barn, Mer kraft i vardagen och Mat och
måltider. Här får föräldrarna fakta, råd och konkret inblick i strategier som kan få
vardagen med barn att fungera bättre. Materialet är ytterst målgruppsanpassat
och presenterat i olika format: filmer, quiz samt olika typer av texter. I avsnittet
Föräldrar berättar delar åtta föräldrar öppenhjärtigt med sig av sina tankar och
erfarenheter av föräldraskap med ASD. Ingen berättelse är den andra lik men
nästan alla handlar om att föräldraskapet blir enklare och roligare när man själv
mår bra. Handboken handlar därför inte så mycket om hur man ska vara mot
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barnen, utan om hur man kan få vardagen att fungera bättre och minska stressen
- vilket i sin tur stärker föräldraförmågan.
Huvudsaklig målgrupp är föräldrar med ASD i hela landet. Då det övergripande
syftet är stärkt föräldraförmåga är föräldrarnas närstående sekundär målgrupp.
Ökad kunskap hos partners, föräldrar, svärföräldrar, vänner och kollegor gynnar
föräldrarna med ASD och deras barn. En oförstående omgivning leder lätt till
missförstånd, felaktiga analyser och bemötande och de närstående kanske inte
blir det stöd de försöker vara.
Genom målgruppsundersökningen vet vi att målgruppen är passiv i att söka
information. En framgångsfaktor för att målgruppen ska hitta stödet är därför att
sprida kunskap om stödet hos de roller de möter inom vård och omsorg. Det kan
handla om behandlare inom habiliteringen, men också om socialtjänstens
familjestöd, barn- och mödravårdcentraler samt inom primärvård och psykikatri.
Tanken är att dessa professionella roller ska kunna använda handboken eller
delar av den som del i sina behandlingar eller i sina kontakter med föräldrar med
ASD. Materialet kan fungera som en förberedelse inför fysiska möten och
behandlingar, men också för att påminna om de strategier som man tränar.
Därför har det inom ramet för projektet även tagits fram en handledning för hur
professionella inom vård och omsorg kan använda sig av handboken i sitt arbete
och sina kontakter med målgruppen.
Urvalet av innehåll är noga genomtänkt och även om man som användare
upplever att det är en smörgasbord som man väljer av på sidan finns en
pedagogisk kunskapsstruktur där några centrala budskap återkommer. Oavsett
vilket tema eller material man väljer i handboken så får man ta del av
utbildningens grundbudskap:
-

Genom att lära sig mer om sin funktionsnedsättning förstår man bättre
varför man fungerar som man gör.

-

När man ser sina styrkor och svagheter vet man vad man behöver arbeta
med för att förändra, men också vad man kan känna sig nöjd med.

-

Det finns strategier och hjälpmedel!

-

Det finns stöd från samhället!

-

Man är inte ensam, det finns andra som har liknande svårigheter!

-

Det går att få hopplösa saker att fungera, även om det tar tid och kräver
lite arbete.

-

Att varje dag ägna sina barn tid och uppmärksamhet är en nyckel till ett
bra familjeliv. Man behöver inte göra något roligt, det viktiga är att man
har lite tid tillsammans.

Dessa budskap är ibland uttalade och ibland indirekta. Oavsett om föräldern går
in på temat Mat och måltider eller Sociala livet i familjen så kommer hen på olika
sätt att nås av dessa budskap. De är dock förpackade så att det inte ska kännas
tjatigt, utan snarare spegla olika aspekter.
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Materialet är unikt i sitt slag. Inte minst de öppenhjärtiga ljud- och
textreportagen där åtta föräldrar med ASD berättar om sin vardag. De berättar
vad de tänker och hur de tacklar de svårigheter som finns, samtidigt som de
också sätter ord på sin stora kärlek till barnen.
Projektarbetet har varit sökande och kreativt. Vi har varit en engagerad skara av
olika kompetenser som arbetat aktivt under nästan ett och ett halvt år. Att
blanda expertkunskap om stöd och behandling med expertkunskap om vuxnas
lärande, form och mediaproduktion har inte bara varit ett roligt sätt att arbeta
på, utan har också visat hur stor potential det finns när det får finnas plats för
både faktainnehåll, form och målgruppsfokus.
Projektet har löpt på bra med undantag av genomförandet av webbutvecklingen.
Tvärtemot vad som förutsetts vid ansökan krävdes en utredning om
upphandling. Antaganden om avtal och priser för webbutveckling stämde inte
överens med de prisläge som fanns hos den upphandlade aktören och det
krävdes både förändingar i konceptet och förhandlingar innan webbutvecklingen
kunde starta. Projekttiden har därför kraftigt påverkats.
*2016 genomförde Aspergercenter en förstudie om hur stödet till föräldrar med ASD och ADHD
kan utvecklas med digitala lösningar. Förstudien finansierades av Post- och telestyrelsens tävling
Innovation för alla på temat “Förenkla för föräldrar”.
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Bakgrund

Habiliteringens uppdrag är att underlätta tillvaron för personer med
funktionsnedsättningar under alla delar av livet. Stöd till föräldrar med
funktionsnedsättningar har stor effekt på hälsa och välbefinnande, hos både
föräldrarna och barnen. Föräldrar med funktionsnedsättningar är därför en av
våra prioriterade målgrupper.
Begreppet ASD är ett samlingsnamn för signifikanta funktionsnedsättningar i
social interaktion och kommunikation samt begränsad beteenderepertoar (kan
innebära rutinbundenhet och/eller stort fokus på särskilda intressen). ASD är en
av de målgrupper som ökar mest inom habiliteringen, framför allt ökar antalet
ungdomar som nyligen fått en diagnos. Personer med ASD är den av våra
målgrupper som i högst omfattning får barn. Vi räknar därför med att gruppen
föräldrar med ASD successivt kommer att öka och att vi behöver förbereda oss
för att kunna ge ökat stöd till denna grupp.
Situationen för föräldrar med diagnoser inom ASD är ett förhållandevis
outforskat område. De studier som genomförts visar att föräldrar med ASD ofta
upplever stora svårigheter i sin föräldraroll. Studierna visar också att det behövs
mer kunskap om hur stödinsatser till dessa familjer bör utformas för att möta
föräldrarnas, men också deras barns och partners, behov. Regeringen har inlett
en stor generell satsning på föräldrastöd på grund av att barn och ungdomars
psykosomatiska och stressrelaterade besvär har ökat de senaste 20 åren.
Samtidigt har behovet av stöd till föräldrar med olika typer av
funktionsnedsättningar uppmärksammats allt mer.På habiliteringen har vi under
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senare år fått allt tydligare direktiv att uppmärksamma om det finns barn med i
bilden och att vi ska utveckla nya arbetssätt för att ge personer med
funktionsnedsättningar ett bättre stöd i föräldrarollen. Gång på gång konstateras
dock att det saknas kunskap inom detta område. Detta gäller inte minst föräldrar
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - trots att det är just inom denna
grupp som majoriteten av föräldrar med funktionsnedsättningar återfinns.
Vi ger i dagsläget stöd till denna målgrupp i form av en målgruppsanpassad
föräldrautbildning i grupp (en vidareutvecklad version av föräldrautbildningen
KOMET) samt enskilt stöd via våra habiliteringscenter. Stödet vi erbjuder håller
hög kvalitet men är tidskrävande, både för oss som behandlare och för
föräldrarna som deltar. Vi upplever också att det finns stora behov hos
målgruppen som vi i dagsläget inte möter. För att kunna erbjuda stöd till fler,
men också för att utveckla och förbättra vårt stöd, söker vi nya arbetssätt. Det är
också viktigt att vi är innovativa i vårt sätt att utforma nytt stöd.
Här tror vi att olika typer av e-lösningar både kan öka vår kapacitet och förbättra
vårt stöd. Habilitering & Hälsa har gedigen kunskap om målgruppens behov och
stor vana att utveckla hjälpsinsatser. Samtidigt saknar vi erfarenhet av att
utforska de nya möjligheter som ny teknik ger att utforma stödet. För att möta
dessa behov genomförde vi under 2016 en förstudie om hur stödet till föräldrar
med ASD skulle kunna utvecklas med hjälp av internethabilitering. Förstudien
finansierades av PTS innovationstävling med temat ”Förenkla för föäldrar”.
Förstudien utgjordes av en fördjupad målgruppsanalys. Den visar att
föräldraskapet sätter stor press på personer med ASD. Föräldrarna behöver
målgruppsanpassad information, men behöver också ges möjlighet att ta del av
andras erfarenheter för att kunna utforska hur olika strategier kan hjälpa dem i
vardagen. Målgruppen har stort behov av att upplägget är anpassat efter just
deras behov. Trots stark intellektuell förmåga är det nästan omöjligt för
målgruppen att tillgodogöra sig information på internet, detta trots att de är ofta
är 25-35-årsåldern och har haft tillgång till internet i stort sett hela sina liv.
Förstudien visar att individanpassad webbstöd har stor potential.
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Syfte och målgrupp

Projektets övergripande syftet är att öka den psykiska hälsan i familjer där en
förälder har ASD.
Personer med ASD är en av habiliteringens mest växande målgrupper. Det är
också den av våra målgrupper där flest blir föräldrar. Eftersom många får
diagnosen som barn och under tonåren är det troligt att frågan om
föräldraskap med ASD kommer att bli en växande fråga i samhället och ett
område inom vårt uppdrag som kommer att öka.
Både intresset och kunskaperna om föräldraskap och funktionsnedsättning är
bristfälliga, men intresset ökar successivt och barn till föräldrar med
4
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funktionsnedsättningar uppmärksammas allt mer. Det är ett relativt outforskat
område men de studier som finns visar att familjerna lever under mycket stor
press, med psykisk ohälsa hos både föräldrar och barn som följd. Samtidigt är
föräldrar med ASD är en grupp som underutnyttjar samhällets stöd. Därför krävs
av oss att vi utvecklar nya stödformer – som är målgruppsanpassade och
lättillgängliga.
När det nu finns ett målgruppsanpassat stöd som stärker kunskapen om vad
diagnosen innebär i vardagen och som samtidigt presenterar strategier och
synliggör att man som förälder med ASD inte är helt ensam bedömer vi att
projektets resultat väl fyller sitt syfte.
5

Projektets mål

Här följer en diskussion om de projektmål och effektmål som sattes i ansökan.
Projektmål i ansökan:
o Projektets mål är att för första gången erbjuda målgruppen
föräldrar med ASD ett digitalt stöd som är målgruppsanpassat, både
avseende innehåll och utformning.
Kommentar till målet vid projektavslut:
Detta mål uppfylls, nu lanseras Sveriges första digitala stöd till målgruppen
föräldrar med ASD. Stödet är framtaget i dialog och med löpande förankring i
målgruppen -från koncept till färdig produktion.
o Majoriteten av de som använder tjänsten ska uppleva att stödet är
riktat gentemot dem och att det är utformat på ett attraktivt och
tillgängligt vis.
Kommentar till målet vid projektavslut:
Noggrant arbete med både koncept och löpande tester under produktionen
talar för att detta mål kommer att uppnås. Stödet kommer i slutet av 2018 att
utvärderas i form av en enkät för besökare på sidan.
o De yrkesgrupper som möter föräldrar med ASD ska veta att det finns
ett digitalt stöd och använda det i sitt arbete.
Kommentar till målet vid projektavslut:
Vi har under pojektet gått in för att involvera personer ur de yrkesgrupper som
möter föräldrar med ASD. Vi har identifierat och involverat strategiskt utvalda
personer som har inflytande, kontaktvägar och nätverk som kan användas för
att sprida kunskapen om stödet. Detta är dock ett arbete som behöver fortsätta
också efter lanseringen. Detta projektmål visar hur viktigt det är att projektet
inte slutar bara för att projektet rapporteras. Under kommande halvår kommer
det att ske ett aktivt kommunikationsarbete som bidrar till måluppfyllelse.
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Effektmål i ansökan:
o Stödet hjälper målgruppen att bryta känslan av ensamhet
Kommentar till målet vid projektavslut:
Genom de åtta föräldraberättelserna kommer många av målgruppens egna
erfarenheter till tals. I konceptidén igår också att tala om föräldrar med ASD
som en grupp. Det görs genom namnet “Föräldrar med ASD- handbok för ett
bättre familjeliv “och genomgående i tilltalet: “många föräldrar med ASD tycker
att”, “har stöttat många föräldrar med ASD” osv.
o Stödet är lättillgängligt, inga tidigare kontakter med
habiliteringen krävs.
Kommentar till målet vid projektavslut:
Stödet är utformat helt fristående från lokala insatser.
o Stödet hjälper målgruppen att se och ta del av strategier som
förenklar i en mycket pressad vardag.

Kommentar till målet vid projektavslut:
En betydnade del handboken av handlar om att presentera strategier. Detta
görs dels genom att berätta om dem, hur de funger och vad som är tanken med
dem samt genom att föräldrarna själva berättar om sina strategier i vardagen.
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Redogörelse av projektresultatet

Resultatet: ”Föräldrar med ASD- en handbok för ett bättre familjeliv”, är en
digital handbok som ger föräldrar med ASD målgruppsanpassad information
som kan förenkla vardagen.
Utifrån de tre områden som målgruppsundersökningen pekade ut som mest
svåra finns fakta och råd som bygger på habiliteringens beprövade metoder.
Som en överbyggnad finns ett helt unikt material i form av åtta berättelser om
föräldravardag med ASD.
Handbokens innehåll:
Sociala livet med barn
Liten guide till sociala livet med barn (faktatext om socialt samspel kopplat till familjeliv
och ASD)

Typiska situationer i familjelivet (text med tips kring typiska sociala situationer: Kalas,
hämta/lämna på förskolan, föräldramöten, avslutning och lekträffar i hemmet)

Betydelsen av umgänge och positiv uppmärksamhet (faktatext om hur socialt
umgänge och positiv uppmärksamhet minskar konflikter i familjen)

Vad är det umgås med barnet ? (intervjufilm med barnspykologen Martin Forster)
Tips på umgänge med barn i alla åldrar (tips på vad man kan göra med barn i olika
åldrar)

Mat och måltider
Quiz: Fakta och myter om mat
Praktiska tips som förenklar vardagsmaten (råd om hur man med enkla medel kan
ordna enkel men bra mat och skapa måltider med mindre bråk)

Liten guide till barn och mat (faktatext om allt som är viktigt att veta om barn och mat, t ex
principen att det inte någon idé att tvinga någon att äta, att det är naturligt att barn kladdar med
maten och föredrar sött)

Vad behöver barn näringsmässigt? (baskunskap om barns näringsbehov)
Föräldrafrågor om mat och måltider (diestisten Sara Ask frågar på föräldrafrågor som tex
Måste man variera maten? Vad gör man med ett barn som bara larvar sig med maten?)

Mer kraft i vardagen
7
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Varför är man så trött när man har ASD? (animerad explainerfilm om orsakerna till att
man har mindre energi än andra när man har ASD)

Quiz: Vad vet du om sömn?
Vad säger forskningen om sömn och ASD? (faktatext med senaste forskningsrönen om
sömnproblem och autism)

Sömnråd för föräldrar med ASD (anpassade sömnråd)
Stress och ASD (faktatext om stress- och sårbarhetsmodell kopplat till ASD)
Vikten av återhämtning (intervjufilm med stresspsykologen Bella Stensnäs)
Möt energicoachen (intervjufilm med arbetsterapeuten Lena Wallebron som har lång
erfarenhet av att praktiskt hjälpa föräldar med ASD)

Energikartläggning (faktatext om hur man genom energikartläggning kan försöka använda
den lilla energi man har till det som är viktigt för en själv och för barnen)

Föräldrar berättar:
Fyra ljudreportage, 12-15 min långa minidokumenärer
Fyra textreportage

6.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler
Projektets huvudleverans är ett webbaserat föräldrastöd på asdforalder.se, i
form av en komplett och välproducerad handbok på nätet. Kopplat till sidan
finns även en handledning för de roller inom vård och socialtjänst som kommer i
kontakt med målgruppen.
Leverabler:
•

Koncept och fördjupad kunskap om målgruppen

•

Digital handbook på www.asdforalder.se

•

Handledning för hur hur professsonella inom vård och omsorg kan
använda handboken i behandling och andra kontakter med målgruppen.

•

Kommunikationsplan och kommunikationsmaterial, t ex rollup, broschyr.

•

Slutrapport

6.2 Viktiga insikter
Under ett projekt som pågår nästan 1.5 år kommer många insikter. Vi har haft ett
öppet och kreativt samarbetsklimat i arbetsgruppen och haft många samtal och
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diksussioner omprojektet under arbetets gång. Slutrapporteringen gör att vi fått
reflektera än mer, och identifiera vad vi lärt oss och förstått under resans gång.
Här beskrivs projektets viktigaste insikter:

Förstudiens betydelse
Projektet utgick från en förstudie som vi genomfört med medel från Post- och
telestyrelsens innovationstävling på temat ”Förenkla för föräldrar”. Att vi i den
haft så stora möjligheter att ingående undersöka målgruppen, orientera oss i vad
andra gjort inom området stöd till föräldrar med funktionsnedsättning samt
andras arbete med digitalt lärande material, har varit en förutsättning. Eftersom
det gick lite tid mellan förstuden och genomförandet hann också insikterna
landa.

…men trots förstudie krävs mycket förarbete
Även om vi vid projektstart hade ett gediget förarbete gjort krävdes det ett
fortsatt ganska omfattande arbete för att kunna landa i rätt koncept. Förstuden
hade pekat ut en rad möjlighetet och inledningsvis trodde vi nog att det bara var
att sätta igång. Men de idéer vi haft behövdes ändå omprövas. Idéer som verkar
bra på pappret fungerade inte lika bra när de skulle genomföras. Att exempelvis
arbeta med temat ilska var mer komplicerat än vi först trott, och efter noga
övervägande valde vi att minska ned ämnet och ta upp det som en aspekt av
stress. En annan sak som vi behövde lägga mycket tid på var att borra djupare i
användandet. Vi saknade kunskap om hur och när man tog in information. Om
man använde dator, telefon eller padda osv, hur långa pass man kan tänka sig
när man söker information, hur man tittar på film osv. Detta var frågor som var
avgörande för konceptet.

Höga ambitioner kostar på
Projektet startade med stort engamang och höga förväntingar från alla
inblandade. Nu hade vi medel att genomföra allt vi hoppats på! Med höga
ambitioner är det svårt att följa planen när man upptäcker saker man borde
göra. Vi insåg till exempel att vi behövde mycket mer skrivet material än vi
räknat med. Det gjorde att det blev mer arbete än vi räknat med.

Viktigt att ha tillgång till mer tid och medel i den egna organisationen
När man planerar ett projekt är det omöjligt att förutse allt. Sällan finns det i
budgeten mariginaler att ta av om något oväntat händer eller det finns behov av
en höjd ambitionsnivå. Därför är det viktigt att det i den egna organisationen och
de aktörer som deltar finns utrymme för att faktiskt lägga mer tid än planerat.
Även mindre nya utgifter kan tillkomma.

9
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Vikten av att ta fram ett komplett material
Att ge föräldrar råd och stöd kring t ex mat, social relationer, stress och
anknytning är en ganska anspråksfull anstats. Många gånger har vi sagt: Om vi
inte gör det bra ska vi inte göra det alls. För att ha ett kvalitssäkrat material har
det också krävts att materialet är komplett. Vanliga informationssidor kan få
växa organiskt, men inte en handbok. Därför har vi varit väldigt noggranna med
att alla ämnet och spår vi tar upp är fullt utvecklade vid lansering.

Vikten av förankring i de yrkesroller som möter föräldrar med ASD
Vi vänder oss till en mycket liten målgrupp om kanske ett tusental personer och
vi vet dessutom att det här är en målgrupp som har svårt att sätta igång med
saker och genomföra dem. Även om vi skulle haft chans att informera alla i
målgruppen om att handboken finns så skulle nog många av dem ändå aldrig gå
in på den. Det gör att det runt målgruppen måste finnas många röster som
berättar om sidan och uppmuntrar till användning. Men även denna sekundära
målgrupp är upptagen och befinner sig i ett informationsbrus. Strategin har
därför varit att aktivt engagera dessa roller och identfiera kontaktvägar till dem.

Avtal och prislägen inte alltid lätt att förutse
Projektet försenades kraftigt genom att en tolkning av vad som ingick i olika
ramavtal gjordes om och det krävdes nya avrop. Det visar att det inte alltid är
helt enkelt att förutse exakt vad som ska produceras och vilka akörer som ska
involveras. Ett aktörsbyte kan också innebär ett annat prisläge än vad man
räknat på i ansökan. Det är svårt att ta höjd för detta. Vi löste dessa frågor genom
att låta projektet ta mer tid än planerat.
Tar tid att involvera målgruppen
Ju fler personer som är involverade desto svårare är det att hitta tider att träffas.
Och extra sårbart blir det med personer som har kognitiv funktionsnedsättning
och ett vardagsliv som sätter press med förkylda barn och aktiviteter… Trots
stort engagmang i målgruppen har många möten med representanter från
målgruppen bokats om och av. Även om vi tyckte att vi tog höjd för detta har det
kommit att påverka tidsplanen.

7

Redogörelse av projektets genomförande
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7.1 Genomförandeplan/tidplan
Arbetet har innefattat följande moment:
# Konceptutveckling (januari tom augusti 2017)
Under konceptutveckling skedde djupintervjuer med 10 föräldrar,
varav några vid flera tillfällen.
Genomgång och analys av det stödmaterial som på olika vis redan
används av behandlare inom habiliteringen för att stötta målgruppen.
Vi genomförde också ett 15-tal intervjuer med exporter från
habiliteringen, psykiatrin, mödravården, barnhälsovården samt
externa exporter- dietister, sömnforkare, stressforskare,
barnpsykologer.
Vi hade två fokusgrupper med de roller inom H&H som möter föräldrar
med ASD .
Möten med patientföreningarna Attention och Aspergerförbundet.
Utifrån detta utvecklades koncept med handbok och de första
desognskisserna togs fram. Idén har varit att skapa ett
Test av koncept och design på målgruppen samt justeringar
# Produktion av innehåll: (augusti tom januari)
1 animerad film
3 intervjufilmer
2 quiz
4 ljudreportage “Föräldrar berättar”
4 textreportage “Föräldrar berättar”
20 artikeltexter
24 specialframtagna illustrationer
Kvalitetssärking:
Test på målgruppen
Faktagranskning
Korr

# Webbutveckling (mars tom juni)
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Utifrån designskisser och struktur och specification har Knowit
utvecklat hemsidan.
# Kommunikation (från projektstart tom september 2018)
Kommunikationsarbetet inleddes redan vid projektstart genom det
förankringsarbete som gjorts under konceptfasen. I och med de många
intervjuerna med exporter inom habiliteringen och med representanter
för vårdgrannarna skapades ett nätverk av professonella. Dessa har
sedan under projektet löpande infomerats, kallats till workshopar men
även till mindre avstämningar för att föra en dialog om hur sidan kan
spridas för att nå målgruppen.
En kommunikationsplan har tagit fram, liksom en aktivitetsplan för
aktiviteter inom kommunikation.
# Handledningsmaterial för behandlare (maj – fortgående)
En enkel och handledning för behandlare inom vård och omsorg tas
fram. Materialet kommer att förvaltas av enheten för
internethabilitering och utvecklas under gang,

7.2 Projektets arbetssätt
Projektet har letts av Hanna Boglind på Klarsyn/Gullers Grupp. Hanna har
tillsammans med Elisabet Norman Claesson och Are Mellblom på enheten för
Internethabilitering på Habilitering & hälsa, SLL utgjort en aktivt arbetande
arbetsgrupp. Arbetsgruppen har fungerat som en redaktion i att styra och
kvalitetssäkra samtliga produktionen. Arbetsgruppen har träffats ungefär
varannan vecka och däremellan haft kontakter via mail och telefon.
I en utökad arbetsgrupp har en stor del av det konkreta arbetet bedrivits. Mattias
Gustafsson på Gullers Grupp har varit AD och också arbetat med
konceptutvecklingen. Mikael Moberg på Gullers Grupp har stått för digital och
interaktionskompetens. Kajsa Eldsten har varit illustratör. Dietisten och
kokboksförfattaren Sara Ask har utformat quizen och texterna om mat och
måltider. Illustratören och animatören Johan Reich har i samarete med
arbetsgruppen producerat den animerade filmen Varför man blir så trött när
man har ASD? Anna Lindsjöö Ersöz på Gullers Grupp har producerat
intervjufilmerna med experterna Martin Forster, Bella Stensnäs och Lena
Walleborn. Anna har också lett testerna på målgruppen. Journalisten Ulrika
Neideman Hjalmarsson har producerat de fyra minidokumentärerna i
poddformat där föräldrar berättar om sina familjeliv och strategier.
Arbetsgruppen har skrivit alla texter.
10 föräldrar med ASD och två personer med ASD som inte har barn men som är
kopplad till en konstnärlig daglig verksamhet, har löpande medverkat – både
enskilt och i grupp – genom att tycka till om innehåll, titta på illustrationsmanér,
testa den digitala handbokens upplägg och design. Koncepet har också
presenterats och testats på respresentaner för patientföreningarna Attention
och Aspergerförbundet.
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En styrgrupp bestående av sektionschefen för Autism och ADHD, ADHD-centers
enhetschef, Aspergercenters enhetschef,en enhetschef inom habiliteringen samt
Habilitering & hälsas habiliteringsläkare har bidragit till arbetet genom att ge
synpunkter på konceptet samt kvalitetssäkra och faktagranska materialet.
Enhetschefen för Aspergercenter, Gunilla Keith Bodros, som också är
projektägare i detta projekt, drabbades hösten 2017 av sjukdom och har inte
deltagit i arbetet sedan dess. Elisabeth Norman Claesson, som är med i
arbetsgruppen, har varit vikarierande chef för Aspergercenter. Gunillas chef
Anna Gustafsson, sektionschef för Autism och ADHD, har ersatt Gunillas roll som
projektägare.
Arbetet har präglats av ett stort engagemang, både från de personer i
målgruppen som utgjort en referensgrupp och de yrkesverksamma inom
habiliteringen som möter målgruppen och som aktivt deltagit i arbetet.
Upplevelsen är att det äntligen kastas ljus på en mycket angelägen fråga som
varken målgruppen eller habiliteringens behandlare har kraft att själva dra
igång. De externa experter vi har kontaktat har också gett uttryck för
engagemang, vilket vi tolkar som att det finns ett intresse för frågan också i
samhället. Detta har lett till att det har varit lätt att rekrytera intervjupersoner ur
målgruppen, att få medarbetare och chefer inom habiliteringen att planera in och
genomföra möten och workshopar samt att rekrytera externa intervjupersoner.
Vi har haft ett utforskande arbetssätt och har exempelvis under arbetets gång
kommit på att vi vill göra fler intervjuer, dubbelkolla något med våra
intervjupersoner, ha ett extra möte med någon av behandlarna osv. Detta har
varit väldigt givande. Vi har hela tiden haft sikte på bästa möjliga föräldrastöd
snarare än genomföra allt exakt som planerat i projekplanen. Vår upplevelse är
att detta bidragit en mer genomarbetad leverans.
Vårt arbetssätt har gjort att vi har involverat ett stort antal personer både i och
utanför vår organisation. Det har gjort att vi tillsammans har byggt upp en
kunskap om både målgruppen och de möjligheter digitala inslag innebär för hur
vi inom habiliteirngen löser vårt uppdrag att ge stöd. Förutom den konkreta
leveransen har arbetet bidragit till kunskap och erfarenheter som alla som
deltagit har med sig i sitt fortsatta arbete.
Webbutvecklingen har genomförts av SLL:s upphandlade leverantör Knowit.

7.3 Projektets budget
Projektets ursprungliga budget har i princip hållits vad gäller inköp men
arbetsgruppen har lagt ner betydligt mer tid än beräknat. Dels beror det på en
höjd ambitionsnivå, dels på att webbutvecklingen både tagit tid att att sätta igång
på grund av upphandlingskrav, dels att genomföra.
Totalt budget var 1 886 000 kr. Av dessa var 1 600 000 kr medel från PTS och 2
86 000 kr var avsatta egna medel (framför allt form av arbetstid).
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Skillnader i budget och utfall rör framför allt webbutvecklingen där Knowits
arvode uppgår till 386 000 kr. Därtill har Gullers Grupp lagt ned ca 100
arbetstimmar. Budget för webbutveckling var 300 000 kr.
Vi har också lagt mer på mediaproduktion och illustrationer. Frilansarna Sara
Asks, Ulrica Hjalmarssons, Johan Reichs och Kajsa Eldstens arvode uppgår
tillsammans till 298 000 kr.
Arbetsgruppen har genom en mer omfattande textproduktion lagt ner fler
arbetstimmar än beräknat, detta var dock ett medvetet val tidigt i projektet.

8.Vad händer nu?
Det finns stort intresse att följa upp hur väl handboken kan möta målgruppens
behov och hur den här typen av digitat stöd fungerar i praktiken. Eftersom ett av
habiliteringens viktigaste uppdrag är just psykoedukation * finns ett stort
intresse från samtliga landsting och regioner. Under kommande år kommer
därför både kommunikation och uppföljning vara i fokus.
Förvaltning
Enheten för internethabilitering på Habilitering & hälsa, Stockholms läns
landsting kommer att vara förvaltare av den digitala handboken. Två anställda
på den enheter, Are Mellblom och Elisabet Norman Claesson, har varit med i
arbetsgruppen och är väl förtrogna med handbokens innehåll och koncept.
Samma roller är förvaltningsansvariga för den digitala habiliteringsinsatsen
Scope och den öppna hemsidan ungochasperger.se. Handboken är medvetet
utformad som en komlett helhet där de olika delarna belyser och förstärker
varandra, så tanken är att att sidan inte ska fortsättas utvecklas den kommande
två-årsperioden med nytt innehåll. Däremot kan innehållet behöva justeras efter
vad som framkommer vid uppföljningen.
Spridning av resultat
I den kommunikationsplan som tagits fram är strategin att först sprida hemsidan
inom habiliteringen i Stockholms läns landsting och därefter till habiliteringens
vårdgrannar (mödravård, barnhälsovård, primärvård, psykiatri och
kommunernas socialttjänst). Detta har börjat ske och det arbetet fortsätter i
augusti och september. Vi har under våren 2018 deltagit i SUFS konferens om
anpassat föräldrastöd. SUF är ett kunskapscenter som arbetar med att sprida
kunskap om stöd till familjer där en av föräldrarna har en intellektuell elller
kognitiv funktionsnedsättning. Vi har även deltagit på NPF-dafarna i Kista för att
berätta om handboken. Vi kommer framgent att delta i flera evenamang som
fångar nyckelpersoner, t ex habiliteringschefernas nätverk, familjecentralernas
dag osv. Vi kommer även att finnas med i en rad utskick som görs som
nyhetsbrev osv.
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I slutet av augusti inleds en satsning på den primära målgruppen. Här spelar
patientföreningarna en stor roll men även forum som Special Nest. Vi kommer
även att arbeta med mediabearbetning och bearbetning av influencers. Några av
föräldrarna som medverkat är villiga att ställa upp på intervjer i media. Vi har
även varit med i Forum funktionshiner och samma redaktion kommer att ha en
podcast på temat föräldar med ASD. Ett pressmaterial håller på att tas fram.
*Psykoedukation ger kunskap om svårigheter och diagnoser och vad det innebär att ha dem.
Psykoedukation ger bättre förståelse för hur man fungerar i olika situationer, och hur man kan hitta sätt
att hantera det som känns svårt.
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