
KomIgång online
föräldrastöd via 1177



Samverkan inom VGR

Skapat av:
Dart 
Central barnhälsovård 
Logopedimottagning barn och unga
Barnneuropsykiatri (BNK) 
Specialistcentrum barn och unga
Habilitering & Hälsa

Med input från:
Barn och ungdomspsykiatrin
Barn- och ungdomsmedicin
Psykologenheten för mödra- och 
barnhälsovård
Göteborgs universitet
Riksförbundet DHB
Autism- och Aspergerföreningen
Riksförbundet FUB



Elias

• Föräldrar fundersamma före 1-årsdagen
• Oro bekräftas på BVC vid 18 mån
• Inväntar utveckling
• Remiss skrivs 11 mån senare och godkänns

av logopedi september 2019
• Föräldrarna har varit oroliga i nästan 2 år
• Logopedbedömning 18 maj 2020
• Kontakt tas med BNK som godkänt remiss 16 maj
• Komprimerad utredning BNK juli
• 11 mån till utredning och diagnos
• Remiss Habilitering & Hälsa
• Nybesök senast november 2020
• 14 mån mellan remiss och första kontakt 

habilitering 
• Insats inom 6 mån d v s senast maj 2021 



KomIgång online: Ett nytt stödprogram i 1177

• Riktar sig till föräldrar med barn 0-6 år som har 
kommunikationssvårigheter

• Med syfte att hjälpa föräldrar utveckla en responsiv 
kommunikationsstil och bli bekanta med alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK)

• Startas av vårdgivare, förälder loggar in via BankID i 1177



KomIgång online på 1177 Vårdguiden

• Animerade förklarande filmer

• Nyinspelade filmexempel från familjer

• Nedladdningsbart material och möjlighet att lära sig tecken

• Inspelade samtal med föräldrar och experter



AKKtiv – föräldrautbildningar (akktiv.se)

• KomIgång online bygger på insatsen AKKtiv 
(Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation tidig intervention)

• AKKtiv ges i nuläget till föräldrar i grupp via 
habiliteringen eller logopedmottagningen

• Finns god evidens 

Läs mer om  tidiga kommunikations- och språkinsatser till 
Förskolebarn. Finns på  på Föreningen Sveriges Habiliteringschefer webbplats

http://habiliteringisverige.se/site/uploads/2017/05/Tidiga-kommunikations-och-spr%C3%A5kinsatser-till-f%C3%B6rskolebarn.pdf
http://habiliteringisverige.se/site/uploads/2017/05/Tidiga-kommunikations-och-spr%C3%A5kinsatser-till-f%C3%B6rskolebarn.pdf


På flera språk

• En version per språk 

• Dubbade animationer + översatt text

• Samtal (ljudfiler) sammanfattade i text



En insats att återkomma till

• Ska kunna startas av flera olika professioner 
inom flera olika verksamheter

• Ska kunna ges upprepade gånger, med början 
på BVC

Varje verksamhet ansvarar för (och vi vill hjälpa 
till att skapa förutsättningar för)
- implementering
- verksamhetsanpassade rutiner



Kontakt

Projektledare: Josefin Hansson
josefin.b.hansson@vgregion.se

mailto:josefin.b.hansson@vgregion.se

