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ICF-CY
för att förstå barn och ungdomars vardagssituationer
Pågående utveckling av ett kartläggningsinstrument
baserat på ICF-CY
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Användbarhet av ICF-CY

Ökar habiliteringspersonals fokus på
delaktighet och omgivning
“Hjälper en att lyfta blicken och se vad som är viktigast för barnet”
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Frågeformulär - Vardagssituationer
Code sets – en uppsättning kärnfrågor
Stöd för kartläggning/screening av
barns och ungdomars delaktighet
i specifika vardagliga situationer

Att söka de viktigaste
vardagssituationerna
Delaktighets-instrument
Personal-uppfattningar
Jämför föräldra-uppfattningar
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Vad är en vardagssituation?
 Återkommande
 Viktigt och meningsfullt
 Kedja av funktionella handlingar

Exempel
ATT KLÄ PÅ SIG omfattar handlingar som att välja lämpliga kläder, ta
på sig dem i naturlig ordning och att se i spegeln och justera kläderna.

MÅLTIDER omfattar handlingar som att tvätta
händerna, sitta vid bordet, hantera bestick, äta och konversera.

Länka information till ICF-CY koder. Exempel instrument
GMFM

COPM

AMPS

ICF-CY Kategori

b130

Energi och driftfunktioner

b164

Högre kognitiva funktioner
Smärtförnimmelser (b280)

Att gå, att gå
framåt, att gå
runt hinder

b735

Muskeltonus

b760

Kontroll av viljemässiga rörelser

d177

Att fatta beslut

d360
d450
d499

d499

Att använda komm.utrustning
d450

Att gå

d499

Förflyttning - ospecificerat

d510

Att tvätta sig

d540

Att klä sig

d630

Att bereda måltider

Personlig vård
(ex påklädning,
bad, hygien)

d920

Rekreation och fritid
Aktiv fritid
(sport,
GMFM = Gross Motor Function Measure; COPM = Canadian Occ. Performance Measure; AMPS = Assessment of Motor and Process Skills
utflykt, resa)
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Vardagssituationer identifierade i
delaktighetsinstrument

< 3 år

d410-d429

Grundläggande lärande
Ändra och bibehålla kroppsställning

X

d450-d469

Gå och röra sig omkring på olika platser

X

d510

Tvätta sig
Kroppsvård
Sköta toalettbehov
Klä sig
Äta och dricka
Hushållsgöromål
Engagemang i lek
Rekreation och fritid

d520
d530
d540

d550-d560
d630-d649
d880
d920

13-17
år

0-17
år

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vardagssituationer enligt
föräldrars beskrivningar jfr med personals

Hög
←Rankning→

d130-d159

3-12
år

Låg

4

12/2/2010

Preliminära slutsatser inför
utveckling av codes sets
 Kapitel d1 och d2 utesluts - räknas som förutsättningar





för delaktighet i vardagssituationer
Två åldersgrupper
9 kategorier för de yngsta barnen, många
utvecklingsområden (milstolpar)
7 kategorier för de äldre barnen, samspel i hög grad
Kategorier för code sets för både yngre och äldre:
Röra sig omkring på olika platser, Hygien, Måltider,
Hushållsgöromål, Lek, Fritid.
Dessutom sömn

Body functions

Omgivn

Akt/delaktighet

Code set Måltider (förskolebarn)
(Prel data från pilotstudie)

– Vad behöver ingå enl personal och föräldrar?
P

F

d120
d161
d331

Att undersöka saker med händerna, lukta och smaka
Att hålla kvar uppmärksamheten vid en handling eller uppgift
Att påkalla uppmärksamhet och/eller uttrycka önskemål genom att jollra eller göra andra typer av ljud

X
X

X

d335

Att själv använda gester, tecken, bilder och/eller teckningar för att kommunicera och visa vad barnet vill

X

d415

Att bibehålla en kroppsställning. T ex hålla uppe huvudet, sitta i skolbänken, stå och leka

X

X

X

d440- Att använda sina händer och armar. T ex gripa och släppa föremål, plocka russin, knäppa knappar, kasta och fånga
445
en boll, dra till sig eller knuffa bort föremål
d550 Att äta och dricka. T ex klara det själv, bordskick, tidsåtgång, dricka ur nappflaska, ammas, visa behov av mat

X

X

X

X

e1100 Mat och dryck. T ex lämplighet, nyttighet, mängd, konsistens
e115 Utrustning för det dagliga livet. T ex möbler, barnvagn, stolar, hjälpmedel

X
X

X

e310

Nära familjemedlemmar. T ex föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar

X

e340

Personliga vårdgivare. T ex assistent, resursperson i förskola/skola, barnvakt, ledsagare, kontaktperson

X

b130

Att ha energi, psykisk uthållighet, motivation, impulskontroll och/eller naturlig längtan efter mat

X

X

b156

Psykiska funktioner för att tolka sinnesintryck (lukt, smak, känsel, syn och hörsel) dvs perception

X

X

b250 Att känna smak (uppleva beskt, sött, surt och salt
b255 Att känna lukt
b4351 Överkänslighet

X

X
X
X

b510

Funktioner för att kunna äta och dricka. T ex suga, tugga, hålla kvar mat, dryck eller saliv inne i munnen, svälja

X

X

b515

Att smälta maten och att tåla mat. T ex , tarmens funktion, födoämnestolerans, näringsupptag

X

X

b525

Avföringen. T ex hur ofta barnet bajsar, behov av laxermedel, konsistens, gaser i magen, hålla avföringen

b530

Att hålla vikten och reglera näringsintag. T ex barnet äter så mycket det behöver

b760

Viljemässiga rörelser, dvs planering samt kontroll över motorik och koordination.

X

b765

Icke viljemässiga rörelser, dvs att muskler drar sig samman oavsiktligt.

X

X
X
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Personals uppfattning om code set
Prel data från pilotstudie

Måltidssituationer behöver förändras

VARFÖR?
• d120 Undersöka saker med
händerna, lukta och smaka
• d161 Hålla kvar uppmärksamhet
vid en handling eller uppgift
• d335 Använda gester, tecken,
bilder för att kommunicera och
visa vad man vill
• d4153 Bibehålla kroppsställning,
t ex sitta kvar på stolen
• d440-445 Använda sina händer
och armar.
• d550-560 Äta och dricka.T ex
klara det själv, bordskick,
tidsåtgång, dricka ur nappflaska,
ammas, visa behov av mat

• e1100 Mat och dryck. T ex
lämplighet, nyttighet,
mängd, konsistens
• e115 Produkter för
personligt bruk i dagliga
livet, t ex gaffel eller sked,
matstol
• e310+e410 Stöd och
attityder från nära
familjemedlemmar.T ex
föräldrar, syskon, mor- och
farföräldrar
• e340+e440 Personliga
vårdgivare.T ex assistent,
resursperson i förskola/
skola, barnvakt, ledsagare...

Aktiviteter/
Delaktighet

Omgivning

• b130 Energi, psykisk uthållighet,
motivation, impulskontroll
och/eller naturlig längtan efter
mat
• b156 Psykiska funktioner för att
tolka sinnesintryck (lukt, smak,
känsel, syn och hörsel) dvs
perception
• b250 Känna smak (uppleva beskt,
sött, surt och salt)
• b510 Funktioner för att inta föda
• b515 Matsmältningsfunktioner
• b760 Viljemässiga rörelser
• b765 Icke viljemässiga rörelser

Kropp

Tack!
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