Utmaningarna och hindren för instrumentets
utveckling och användbarhet har handlat om
förutsä ningar och arbetssä i verksamheterna.
För a idén om e screeningsinstrument som ger
informa on om barns delak ghet vid SIP ska bli
verklighet måste hinder rivas och utvecklingsarbeten ske.
Om Projektrapporten
FoU i Sörmlands projektrapporter beskriver eƩ
Ɵdsbegränsat projekt men är mer prakƟknära än en
FoU-rapport. Den kan ha teorianknytning men det är
inte nödvändigt.
Projektrapporter kvalitetsgranskas av FoU-medarbetare, som inte är förfaƩare av den.
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Resultat
I projektets första fas ställdes frågan om vad barns delakƟghet i SIP
innebär. Resultatet blev en beskrivning av vilka kriterier som måste
vara uppfyllda för aƩ eƩ barn ska kunna sägas vara delakƟg i SIP.
Kriterierna beskriver både förutsäƩningar för och upplevelser av delakƟghet. I
projektets andra fas ställdes frågor om och hur en mätning skulle kunna gå Ɵll.
Personal från verksamheterna intervjuades och dokumentaƟonen av SIP granskades.
UƟfrån krav och förväntningar på
screeningsinstrumentet fastslogs
aƩ eƩ sådant möjligtvis skulle
kunna mäta några av de förutsäƩningar som krävs för aƩ barn och
unga ska kunna vara delakƟga i SIP.
Övriga kriterier måste undersökas
på annat säƩ.
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Bakgrund och syfte
Inom ramen för den naƟonella satsningen på evidensbaserad prakƟk inom funkƟonshinderområdet beslutades
aƩ satsa på utveckling av en modell för aƩ systemaƟskt
utvärdera delakƟgheten i samordnade individuella planer
– SIP kring barn och unga med utvecklingsstörning.
SyŌet med den naƟonella satsningen var aƩ stärka utvecklingen av verksamheter som erbjuder personer
med funkƟonsnedsäƩning insatser som bygger på bästa
tänkbara kunskap. Vikten av systemtänk betonades då
satsningen syŌade Ɵll aƩ stärka, utveckla och förbäƩra
arbete på individ-, verksamhets- och systemnivå.
Utvecklingsarbetet har pågåƩ mellan januari 2014 Ɵll
juni 2016, med fokus på utveckling av eƩ instrument
som kan användas för aƩ screena den dokumenterade
planen uƟfrån eƩ delakƟghetsperspekƟv. Utvecklingsarbetet har skeƩ i tre faser, varav två har varit av mer
kartläggande karaktär och en själva utvecklingen av instrumentet.

Faser:
Fas 1. InformaƟonsinsamling, liƩeraturstudie: definiera vad
som är vikƟgt aƩ
mäta. Vad är delakƟghet i SIP?
Fas 2: InformaƟonsinsamling: idenƟfiera
förutsäƩningar för eƩ
screeninginstrument.
Hur kan delakƟghet i
SIP mätas?
Fas 3: Utveckling av
screeninginstrument.

EƩ instrument i form av en granskningsmall som kan användas för
aƩ granska dokumenterade SIP
togs fram. Mallen och dess frågor
och skalor har dock inte kunnat
testats. DokumentaƟonen av SIP
innehåller av olika skäl inte den informaƟon som krävs.
EƩ mäƟnstrument har inte utvecklats, men projektet har fört med
sig andra posiƟva resultat.
Genom projektet har kunskapen
om barns delakƟghet vid planering
av insatser ökat.
Projektets resultat kan användas
som underlag för både kunskapsspridning och utvecklings- och förbäƩringsarbete. Ur det perspektivet kan projektet ses som lyckat
trots aƩ eƩ fungerande screeningsinstrument ännu inte finns.

KRITERIER FÖR DELAKTIGHET I SIP
FörutsäƩningar
1. AƩ planeringen är Ɵllgänglig och möjlig
aƩ påverka
2. AƩ planeringen är anpassad för barnets
delakƟghet
3. AƩ både barn och föräldrar har kunskap
aƩ vara delakƟga
4. AƩ professionella har kompetens aƩ
skapa dalakƟghet
Upplevelser
5. AƩ barnets är utgångspunkt för samspelet mellan olika aktörer.
6. AƩ barn och föräldrar ses som akƟva
subjekt i planeringen.
7. AƩ barn och föräldrar upplever engagemang i planeringen.
8. AƩ barn och föräldrer förväntar sid aƩ
vara delakƟga i oplanweringen.

