
GRUPPVERKSAMHET FÖR BARN 
OCH UNGDOMAR MED 
FÖRVÄRVADE HJÄRNSKADOR 
(ABI)

Erfarenheter från gemensamma aktiviteter med barn och 
ungdomar med ABI under åren på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus



BAKGRUND

 Barn och ungdomar med ABI upplever ofta ett 
socialt utanförskap med få vänner och en utpräglad 
ensamhet. En hjärnskada kan även medföra att man i 
sociala sammanhang uppträder på ett visst sätt som 
uppfattas som socialt oacceptabelt.

 Det finns i Stockholm få forum för barn och 
ungdomar att träffa andra i liknande situation som har 
drabbats av ABI.

 Många har funderingar på sin hjärnskada och kan 
behöva information flera gånger över tid om både 
fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.



GRUPPVERKSAMHET PÅ ALB 1998-2016

• Barn och ungdomar med hjärntumörer

• Pojkar med ABI som riskerar att hamna snett i 
tillvaron

• Grupper för barn (10-12 år) flickor och pojkar

• Tonårsgrupper

• Magic hands – handträning genom trolleri

• Pappa-grupp



MAGIC HANDS



Deltagare
11-16 år

3 flickor med ABI 





• 5 träningssessioner (1 timme)under 2 månader.

• Efter träningsperioden genomfördes en trolleriuppvisning 
för föräldrar, syskon och vårdpersonal.

• Ledare: Professionell trollkarl, lekterapeut och 
arbetsterapeut

• Före träningen med gjordes en livskvalitétsintervju
(Disabkids) och handfunktionsbedömning (Grooved
Pegboard test).

• Utvärdering är planerad december 2016

• Fortsättning med ny större grupp under 2017



PRELIMINÄRA RESULTAT

• Under träningen uppvisade barnen bättre 
självförtroende och visade stolthet över utförandet.

• De vågade under träningsperioden prova mer 
avancerade trolleriaktiviteter.

• En deltagare uppvisade förbättrad handfunktion.

• Barnen blev socialt mer verbalt aktiva

• Barnen kom ihåg  inlärda instruktioner till olika 
trolleritrick.
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TONÅRSGRUPP

 Mål:

• Att skapa förutsättning för tonåringar med ABI att 
träffa andra med liknande situation och dela 
erfarenheter och tankar.

• Att informera i en avspänd miljö om 
funktionsnedsättningar efter ABI.

• Att även skapa förutsättningar för föräldrar att träffa 
andra föräldrar i liknande situation.



GRUPPERNA HAR HJÄLPT PATIENTER ATT SKAPA RELATIONER TILL 
JÄMNÅRIGA MED LIKNANDE SJUKHUSUPPLEVELSER OCH 
ERFARENHETER UNDER LEDNING AV PERSONAL I 
REHABILITERINGSTEAMET SOM HAR KUNSKAPER OCH LÅNG 
ERFARENHET OM ABI.



UTFALL

• Av 12 inbjudna tonåringar tackade 6 ja. (3 flickor och 3 
pojkar)

• I genomsnitt deltog 4 ungdomar vid varje tillfälle.

• I gruppen varierade det hur mycket man pratade, 
men samtliga tyckte vid utvärderingen att det var 
positivt att delta och samtliga önskade en fortsättning 
på gruppen.

• En pojke berättade att han kände sig säkrare och 
började få vänner i skolan.

• Hur mycket de lärde sig om sina funktionshinder är 
dock svårt att dra slutsatser om.

• Föräldrarna deltog i två av de planerade mötena.



FURUBODA – LÄGERVECKA MED 
GRUPPAKTIVITETER FÖR BARN OCH 

FAMILJER




