Riktat föräldrastöd – en studie av riktat stöd till familjer som
har barn med lindrig utvecklingsstörning och relationen till
barnens delaktighet i vardagsaktiviteter

Familjer med barn med lindrig utvecklingsstörning använder mindre service än andra
familjer med barn med funktionshinder och många barn har troligen delaktighetsinskränkningar. Det har många förklaringar relaterade till familjernas förutsättningar,
lagarnas utformning och avsaknaden av uppsökande verksamhet. Syftet med det här
projektet är för det första att kartlägga familjers serviceutnyttjande och hur det är relaterat
till familjens behov, nöjdhet med service och barnens delaktighet. För det andra att
studera om fortbildning till personal angående riktat föräldrastöd påverkar
serviceanvändande. Familjers serviceanvändande följs över tid och barn och familjer
intervjuas vid två tillfällen.
Summary in English

Indicated family support – a study of support to families having children with mild
intellectual disabilities and the relation to child participation in everyday activities

Families having children with mild intellectual disability use less services in comparison
to other families having children with disabilities and the children may have participation
restrictions in everyday activities. It might have several explanations related to the
families, that the laws require families to apply for services and that reach-out services are
not provided. The aim of the study is, first to investigate the families service utilization
and it’s relation to children’s participation, and second to investigate the effects of
training professionals in how to provide support to the families. Family utilization of
services are followed and children and families are interviewed twice within a two year
period.
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