
Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering för 
barn och ungdomar med funktionsnedsättning



Referensgrupper
I det här forsknings-programmet arbetar vi med samproduktion. Det 
innebär att vi vill att ni som ungdomar, föräldrar eller anställda på habi-
literingen hjälper oss utforma och genomföra forskningen. Här kommer 
en beskrivning av vad en referensgrupp är och vad vi önskar att ni hjälper 
oss med, steg för steg. Men först beskriver vi kort forskningsprogrammet. 
Om du snabbt vill veta tidsåtgång och ekonomisk ersättning, se längst bak 
i dokumentet

Referensgrupper i programmet
I det här forskningsprogrammet finns två olika delar. En del handlar 
om att vi vill följa barn och ungdomar under fem år för att studera hur 
deras psykiska problem och delaktighet i vardagen ser ut, både nu och 
hur psykiska problem och delaktighet förändras under de fem åren. Den 
andra delen handlar om att undersöka om vi kan öka barn och föräldrars 
delaktighet i habiliteringsarbetets olika steg från kartläggning av barnets 
funktionsnedsättning och fungerande i vardagen till utvärdering av de 
insatser man gör för barnet och familjen. Programmets två delar hör ihop, 
därför frågar vi barn och föräldrar om hur de upplever habiliteringen både 
när vi följer barns psykiska problem och delaktighet över tid och när vi 
försöker öka barn och föräldrars delaktighet i habiliteringsarbetet genom 
olika åtgärder. Vi vill veta om de föräldrar och barn som känner sig mycket 
delaktiga i habiliteringsarbetet är samma föräldrar och barn som upplever 
få psykiska problem. Programmet genomförs i fyra län. I varje län finns en 
referensgrupp. Du har tackat ja till att vara med i en referensgrupp.

Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering för barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning
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Det här är en referensgrupp
I referensgruppen finns människor som har stor erfarenhet och kunskap 
om psykiska hälsa och delaktighet i habilitering genom att de är ungdomar 
med funktionsnedsättning, föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
eller arbetar i habilitering. Medlemmarna i gruppen ska hjälpa oss forskare 
att utforma och genomföra vår forskning om psykisk hälsa och delak-
tighet. Referensgruppen kommer att finnas i fem år. Gruppen leds av en 
av forskarna i programmet som finns i ditt län.

Referensgruppens uppgifter  
Referensgruppen har till uppgift att ge tankar och idéer till forskarna om 
hur forskningen kan genomföras och om hur man kan förstå det forsk-
ningen kommer fram till. Forskning är en process med flera steg där varje 
steg har sina speciella uppgifter som måste göras. I vart och ett av dessa 
steg har referensgruppen uppgifter som ska göras. Vilka uppgifter refer-
ensgruppen har kommer att variera under de år som forskningen pågår. 
Det finns också uppgifter som pågår hela tiden. De handlar om att disku-
tera med forskarna om de följer den plan vi gjort upp och att vi svarar på 
de forskningsfrågor vi ställt. I tabellen på nästa sida presenteras de olika 
uppgifterna år för år. Till din hjälp har du också materialet ”Inkluderande 
forskning” som du fått tillsammans med den här beskrivningen av dina 
uppgifter som medlem i referensgruppen.
 

Arbetsuppgifter
Tabellen på sista sidan visar att de arbetsuppgifter referensgrupperna har 
delvis varierar under åren. Speciellt det första året handlar mycket om att 
förbereda de två delarna i programmet på ett sådant sätt att arbete ska flyta 
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på bra resten av tiden. Många gånger handlar det om att ge återkoppling 
till forskarna på vad de gör och skriver. Återkoppling handlar både om att 
det som skrivs och görs är viktigt och förståeligt och att förstå de resultat 
forskningen ger. Återkopplingen kommer mestadels att ske genom att 
referensgruppen träffas och diskuterar. De senare åren av programmet 
finns också en uppgift att berätta för andra barn, ungdomar, föräldrar och 
personal om vad vi kommit fram till. De som vill av referensgruppsmed-
lemmarna kan också vara med och skriva om vad vi kommit fram till, både 
på nätet och i annan text.

Vad krävs av dig som medlem i referensgruppen?
• Att du ställer upp på 3-4 referensgruppsmöten/år.  

3 timmar/möte
• Att du förbereder dig inför möten genom att läsa/titta på material.
• 2 timmar/möte
• Att du deltar i en programträff  med andra referensgrupper. 

1 dag/år i 4 år
• Att du deltar i en informationsträff/år på din habilitering. 

3 timmar/möte

Vad får du ersättning för?
• Resekostnader för varje träff  om du behöver det.
• Timersättning för de timmar som vi redovisat ovan:
• 222 kr/timme för förälder och personal och 100 kr/timme för  

ungdomar.
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År Del 1: Att följa barn och ungdomar 
under fem år

Del 2: Att öka barns och föräldrars 
delaktighet i habiliteringsarbetet

Uppgift för for-
skarna

Uppgift i refer-
ensgruppen

Uppgift för 
forskarna

Uppgift i referens-
gruppen

2019 Rekrytera barn och 
deras familjer till 
studien

Ingen direkt 
uppgift

Rekrytera barn, 
föräldrar och 
professionella till 
fokusgrupper

Ge tips på personer att 
tillfråga

2019 Färdigställa fråge- 
paket till barn och 
föräldrar

Ge återkoppling 
på utformning av 
material

Genomföra 
fokusgrupper

Kan delta i grupp om 
man vill det

2019 - 
2020

Gå igenom tidigare 
forskning om barns 
delaktighet och 
mentala hälsa

Ge synpunkter 
på vad forskarna 
hittat i artiklar

Gå igenom tidi-
gare forskning 
om barn och 
föräldrars delak-
tighet i habilite- 
ringsarbetet

Ge synpunkter på 
vad forskarna hittat i 
artiklar

2020 Samla första 
omgången data

Ingen direkt 
uppgift men bra 
vara lyhörd för 
reaktioner från 
deltagare

Gå igenom och 
tolka resultaten 
från fokusgrup-
perna tillsam-
mans med 
forskare

Tolka resultaten 
tillsammans med 
forskare

2020 Preliminära analyser 
första omg

Diskutera resul-
taten

Artikel översikts-
resultat

Medförfattare svensk 
version

2020 Skriva artiklar 
översikt

Återkoppling och 
medförfattande 
svensk lättläst

Bestämma vad 
intervention ska 
handla om

Diskutera inom grup-
pen i samverkan med 
lokal habilitering

2020 Samla och 
analysera data 
om barn och 
familjers invol-
vering

Delta i tolkning av 
resultat

2020-
2021 

Samla andra 
omgången data

Ingen direkt 
uppgift men bra 
vara lyhörd för 
reaktioner från 
deltagare 

Utforma 
intervention och 
genomföra inter-
vention 

Delta i interventions- 
utformning
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2020-
2021

Samla andra 
omgången data

Ingen direkt 
uppgift men bra 
vara lyhörd för 
reaktioner från 
deltagare

Utforma 
intervention 
och genomföra 
intervention

Delta i interventions- 
utformning

2021-
2023

Samla och analy-
sera data som ovan

Vara lyhörd för 
reaktioner från 
deltagare, dis-
kutera resultat 
med forskarna

Utforma och 
genomföra 
intervention 
och analysera 
resultat

Delta i utformning 
av intervention och 
tolkning av resultat

2022-
2024

Skriva artiklar 
och avrapportera 
resultat

Ge återkoppling 
på artiklar. 
Medförfattare 
lättläst

Skriva artiklar 
och avrappor- 
tera resultat

Ge återkoppling på 
artiklar. Medförfattare 
lättläst

2019-
2024

Ge information till andra barn, föräldrar och personal om vad som händer

Av forskningsprojektets ledningsgrupp, juni 2019, i samarbete med:
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