Annika Dahlqvist och Cecilia Eriksson
på Stockholms habiliteringsenheter

Genom glädje och kunskap kombinerar vi träning,
lek och lärande utifrån varje barns behov
Så presenterar Stockholms Habiliteringsenheter sin verksamhet på sociala medier.

S

tockholms habiliteringsenheter består av enheterna
Ballongen* och Stadshagen, eller Stadsis som många kallar det. Hit är barn, i åldrarna två till sex år,
från hela Stockholms län välkomna. Det är en kommunal
verksamhet som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
Här går främst barn med motoriska funktionsnedsättningar
som har nytta av fler av de kompetenser som finns på de
båda enheterna.
Barnen är på enheten två dagar i veckan under en träningsperiod. Antingen måndag och tisdag eller torsdag och fredag. Övriga dagar är de på sin förskola. En träningsperiod
är en termin och många barn är där flera träningsperioder.
Det finns plats för tio barn vid varje träningsperiod, uppdelat i två grupper.
-Andreia
Barnet med
ska kunna
dockatillgodogöra sig träning i grupp, inspireras av andra och förstå instruktioner på en enkel nivå säger
Cecilia Eriksson som är logoped både på Ballongen och
Stadshagen. Barnen måste också tycka om att vara på två
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platser, både på sin förskola och på habiliteringsenheten.
Annika Dahlqvist, som är tillförordnad enhetschef för båda
enheterna, samt specialpedagog, skjuter in att det krävs en
viss mognad att klara av det, att vara på två olika platser
under en längre period.
Barnen som går på Stockholms habiliteringsenheter har
olika funktionsnedsättningar, CP-skada är den vanligaste.
Det är främst barn som har påverkan både på rörelse, tal,
kommunikation, syn, perception med mera.
- För barn som har en renodlad rörelsenedsättning utan andra problem är vår verksamhet inte det mest optimala säger
Annika. Då är barnets vanliga habiliteringscenter mer lämpat, men vi har haft barn med renodlad rörelsenedsättning
också.
Annika berättar också att tanken med deras verksamhet
är att det ska vara ett visst flöde av barn. Så många som
möjligt ska kunna ta del av verksamheten, men samtidigt
*Habiliteringsenheten Ballongen i Skarpnäck upphör från juni 2020.
Sökande hänvisas därefter till Stadshagens habiliteringsenhet på Kungsholmen.

måste barnen få den träningstid de behöver. Det blir en
balansgång mellan att ge barnen den tid de behöver och
att ge så många barn som möjligt chans till en eller flera
träningsperioder.
- Många barn behöver en halv träningsperiod bara för att
landa i den nya miljön innan de kan tillgodogöra sig träningen. Två träningsperioder är bra att ge barnen, men många behöver flera periode .
Barnets föräldrar och habiliteringscenter ansöker tillsammans om plats på Ballongen eller Stadshagen. Man beviljas
en träningsperiod åt gången. Det vanligaste är att barnen
går flera träningsperioder i följd. Man är på habiliteringsenheten 08.30 - 14.30 två dagar i veckan. Om man normalt
går längre dagar på sin vanliga förskola åker man tillbaka
till förskolan på eftermiddagen eller så hämtar föräldrarna
barnen. Varje barn har med sig en vuxen, det kan vara en
personal från förskolan eller en förälder.
- Det är mycket som ska stämma berättar Annika, barnet
ska kunna tillgodogöra sig träningen, förskolan ska ha personal som kan följa med, kommunen där barnet bor ska
betala och så vidare.

Flera professioner på samma plats
När ett barn börjar på Stadshagen eller Ballongen lämnar
habiliteringscentrets terapeuter över hela ansvaret under
hela träningsperioden.
- Vi tar över habiliteringsansvaret berättar Annika. Förutom
träning så sköter vi till exempel utprovning av hjälpmedel,
hembesök och besök på förskolan.
På varje enhet finns logoped, fysioterapeut, arbetsterapeut
och specialpedagog. Barnet har dock kvar kontakt med
kurator och psykolog på sitt vanliga habiliteringscenter.
De två professionerna finns inte på enheterna
Under träningsperioden samarbetar man med barnets ordinarie habiliteringscenter. I början av träningsperioden gör
man upp en habiliteringsplan tillsammans med förskola och
föräldrarna. Under perioden arbetar man sedan mot målen
och i slutet av perioden utvärderar man planen och pratar
om nya saker man behöver jobba med. På utvärderingen är
personal från barnets habiliteringscenter ofta med.
- Vi är en resurs till habiliteringscentren. Genom oss kan de
ge lite extra till de barn som behöver det framhåller Annika.

Annika Dahlqvist och Cecilia Eriksson
på Stockholms habiliteringsenheter

Vardagsmomenten är en del av träningen
Om man är intresserad av att ens barn ska få en plats på
Stockholms Habiliteringsenheter ska man kontakta barnets
habiliteringscenter som skickar en remiss hit. Som förälder
kan man också ringa direkt till någon av habiliteringsenheterna om man har frågor eller vill komma på ett besök.
En vanlig dag på Stadshagen eller Ballongen kan se lite olika
ut beroende på barnens behov men grunden är ofta samma.
Redan när barnet kommer på morgonen börjar träningen. En arbetsterapeut möter barnet i entrén och stöttar
i avklädning och ser till att barnet är delaktigt. Man arbetar
efter mottot att alla vardagsmoment, allt i det dagliga livet,
är en del av träningen. Alla detaljer är uttänkta. Förflyttni gen från hallen in till rummet där man har den första aktiviteten för dagen blir också en del av träningen. De som behöver gångträna gör det redan på väg till första aktiviteten.
Dagen börjar med morgongympa och samling. Efter mellanmål är det individuell träning som kan vara talträning,
prova ut ett nytt hjälpmedel eller annat som barnet behöver.
Efter lunchen är det vila och sedan har man handgrupp eller
lek/kommunikationsgrupp. I handgruppen tränar man på
att använda sina händer. Det kan handla om tvåmansaktiviteter, att beröra saker, pyssla eller måla. Allt beroende på
vilken nivå barnet befinner sig på. Varje dag finns det även
tid avsatt för individuell träning med någon av enhetens
pedagoger. Dagen avslutas med att man går ut.
Det är viktigt att strukturen under dagen är ungefär likadan
varje dag. Många barn behöver tryggheten i att det ser
likadant ut. Sedan gör man individuella anpassningar av
dagen utifrån behov.
Vad man plockar in i gruppaktiviteterna beror på hur gruppen ser ut. Man ser till att både det individuella behovet och
gruppbehovet tillgodoses.
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» Målfokuserad funktionell träning

Personalen försöker hela tiden hitta det som motiverar
och inspirerar varje enskilt barn och arbetar med MFT,
målfokuserad funktionell träning. Det innebär att man
först gör upp en habiliteringsplan och sedan börjar
MFT-perioden då man arbetar intensivt mot de målen.
Man arbetar mot de satta målen i alla barnets miljöer.
Under tiden barnen är på samling går förskolepersonalen
ibland ifrån och får utbildning i olika ämnen av de som
arbetar på habiliteringsenheten. Tanken är att de får med
sig kunskap och inspiration tillbaka till förskolan så att de
kan fortsätta att träna med barnet där, på ett lekfullt och
inkluderande sätt.
Cecilia berättar att man har ett tema varje träningsperiod,
en röd tråd, som man väver in i träningen och dagens alla
aktiviteter. Det blir både roligare och lättare att vilja lära
och arbeta med något som barnet är intresserat av och känner igen, till exempel tema Babblarna.
- Vi försöker få in lite av temat i alla aktiviteter. Det är både
för att barnen ska få variation och för att få dem att tänka
på annat än träningen. Förra träningsperioden var temat
“Mamma Mu och kråkan” och den här träningsperioden är
temat “blåljus”.
Ibland kan personal, som följer med barnet, känna sig ensamma på förskolan och då är det skönt att få stöd och
inspiration från andra när de är här. De, liksom barnen, får

förebilder från kollegor de träffa . De uttrycker också det
positiva i att barnen i sin vardag träffar barn både med och
utan funktionsnedsättning. Kombinationen att gå både på
sin förskola och träna på Stockholms Habiliteringsenheter
är positiv och vikten av att känna igen sig och få ta det i sin
egen takt uppskattad.
Personalen på de båda enheterna gör också förskolebesök
och hembesök till de som vill ha det. De kan ge tips och råd
hur barnet kan träna i hemma eller på förskolan och lösa
det praktisk i vardagen. För vissa behövs det många besök
och mycket stöd och för andra behövs det inga besök alls.
Både Annika och Cecilia tycker att det är värdefullt att
arbeta så tätt med barnets förskola men också att de arbetar
tätt tillsammans inom enheten och kan fläta ihop alla professioners specialiteter.
På frågan om vad som är deras främsta styrka på habiliteringsenheterna så återkommer ordet tid. Annika och Cecilia
är eniga om att tid är en avgörande faktor för bra resultat.
- Det bästa med vår verksamhet är att vi träffar barnen
så mycket att vi hinner lära känna dem ordentligt och få
en relation med dem. Vi hinner också få ett bra och tätt
samarbete med de som följer med barnen. Det är lättare att
handleda ett barn man känner väl. Vi har mycket tid med
barnen.

Jonas Nilsson, SFFF
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Stadshagens habiliteringsenhet på Kungsholmen

fakta
Faktaruta Stockholms habiliteringsenheter

Historik

Det är en kommunal verksamhet som arbetar på uppdrag
av Region Stockholm och hit är barn från hela Stockholms
län välkomna. Man ansöker om träningsperiod på barnets
habiliteringscenter som skickar en remiss till enheten.

1976 fanns det 32 stycken specialförskolor (habiliteringsförskolor) för barn med rörelsenedsättning. De var knutna
till varsitt av Stockholms läns landstings distriktskontor.

Stockholms habiliteringsenheter består av Ballongen i
Skarpnäck och Stadshagen på Kungsholmen. Ballongen
upphör från juni 2020. Sökande hänvisas därefter till
Stadshagens habiliteringsenhet på Kungsholmen.

Upptakten till specialförskolorna skedde i början av
1950-talet, då en grupp föräldrar bildade en föräldraförening och fick möjlighet att gruppintegrera sina barn
i en vanlig lekskola. Så småningom utvecklades verksamheten till den första specialförskolan i Stockholms län.

Förutom sin ordinarie verksamhet träning för barn från
länets alla kommuner erbjuder man föreläsningar för förskolepersonal inom Stockholms stad. Det kan vara föreläsningar om t ex barnkonventionen, tydliggörande pedagogik
i förskolan, ha barn med speciella behov i sin barngrupp,
flickor med ADHD eller andra aktuella ämnen.

1986 genomfördes en samordnad barnhabilitering i Stockholms läns landsting och specialförskolorna blir habiliteringsenheter. Omorganisationen innebar fler distriktskontor
att samarbeta med. I den nya organisationen arbetar
distriktskontoren ”inte enbart med rörelsehindrade barn
och ungdomar utan även fler handikappgrupper”.

Stadshagen

1988 fanns det 5 habiliteringsenheter i länet.

Stadshagvägen 7
112 50 Stockholm
08-508 084 01 www.stockholm.se/habiliteringsenheterna

Ballongen (upphör juni 2020)

Flyghamnsgatan 10
128 35 Skarpnäck
08-508 174 07 www.stockholm.se/habiliteringsenheterna

1994 tog kommunen över huvudmannaskapet för habiliteringsenheterna från Stockholms läns landsting.
2005 överfördes habiliteringsenheten Ballongen i
Skarpnäck till Kungsholmens stadsdelsförvaltning och får
gemensam chef med Stadshagens habiliteringsenhet.
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