
 

Information om forskningsprojektet ”Delaktighet vid samordnad individuell planering 

(SIP) för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning” 
Den här informationen handlar om ett forskningsprojekt som pågår vid Mälardalens högskola. 

Projektet finansieras av kommunerna i Sörmland och Region Sörmland, via FoU i Sörmland och FoU 

Centrum. Forskningshuvudman är Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. 

Projektansvarig är Liv Nordström (f.d. Mannberg), doktorand i socialt arbete. Forskningsprojektet är 

en del av mitt avhandlingsarbete som handleds av Anna-Lena Almqvist, docent i socialt arbete, Kitty 

Lassinantti, fil.dr. i sociologi och Õie Umb Carlsson, forskningsledare på FoU i Sörmland.  

Om projektet 
Sedan 2010 ska alla som behöver samordnat stöd från kommunens socialtjänst och regionens hälso- 

och sjukvård erbjudas en samordnad individuell planering, en SIP. Den samordnade planeringen ska 

bidra till ett sammanhållet stöd med hög grad av delaktighet för individen. För personer med kognitiv 

funktionsnedsättning kan det vara särskilt viktigt med samordning eftersom behovet av stöd kan vara 

stort och för att stödet ofta ges av flera olika verksamheter. En person med kognitiv 

funktionsnedsättning kan också behöva särskilt stöd för att kunna vara delaktig i SIP. Det behövs mer 

kunskap om delaktighet i SIP, särskilt för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. I det här 

projektet avgränsas kognitiv funktionsnedsättning till utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd.   

Projektet innehåller fyra delstudier. I den första delen av projektet (delstudie I och II), som startar 

under 2019, vill vi veta mer om delaktighet i SIP ur olika perspektiv. Vi vill undersöka vad delaktighet i 

SIP kan vara för en vuxen person med kognitiv funktionsnedsättning, vilka erfarenheter och 

upplevelser individen, anhöriga och professionella har av delaktighet i SIP. 

Resultatet av projektet ska leda till kunskaper som kan användas för att öka delaktigheten i SIP för 

personer med kognitiv funktionsnedsättning. Resultaten publiceras i rapporter och vetenskapliga 

tidskrifter 

Hur går studien till? 
Studien kombinerar observationer och intervjuer. Observationerna görs genom att SIP-mötet spelas 

in på video. Videoinspelningen används sedan för att titta på vad delaktighet kan innebära under 

mötet. Intervjuer med personen som har kognitiv funktionsnedsättning, anhörig och professionella 

sker före och efter SIP-mötet. Dessa handlar om tankar, erfarenheter och upplevelser av delaktighet.  

Personen med kognitiv funktionsnedsättning behöver inte själv ha varit med på SIP-mötet för att 

kunna vara med i studien. Intervjuerna anpassas efter kognitiv och kommunikativ förmåga. Om 

intervjuer är svåra att genomföra kan observation räcka.     

Vi söker personer som vill vara med i studien. Personerna vi söker ska vara över 18 år eller äldre, ha 

en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och ha behov av en SIP. Vi vill gärna hitta 

personer med olika typer och grad av funktionsnedsättning, i olika åldrar, med olika bakgrund och 

olika behov.  

Känner du någon du tror skulle vara intresserad av att delta? Kontakta Liv för mer information! 

Liv Nordström, doktorand i socialt arbete, Mälardalens högskola: liv.nordstrom@mdh.se, 016- 

155159 

Huvudhandledare: Anna-Lena Almqvist, docent, Mälardalens högskola: anna-lena.almqvist@mdh.se, 

016-15 37 25 
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