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Bakgrund
Instiftare
Programmet Vägledande samspel/ICDP ingår i ett internationellt nätverk som arbetar
för att förbättra levnadsvillkoren för människor världen över. Programmet är ett sätt att
förverkliga humanistiska strävanden såsom konventioner om mänskliga rättigheter.
Programmet har utvecklats av professor Henning Rye och professor Karsten Hundeide
tidigare verksamma vid Oslo Universitet. ICDP är en internationell stiftelse, registrerad i
Norge 1992, hemsida: www.icdp.info. ICDP-programmet baserar sig på modern
forskning om samspel och kommunikation. Det är relations- och resursinriktat och
används i dagliga samspelssituationer.

Vägledande Samspel/ICDP i Sverige- kort historik
Arbetet med ICDP-programmet i Sverige startade 1999 då professor Henning Rye
utbildade den första gruppen vägledare, av dessa vägledare utbildade sig sedan 13
personer under 2000 till ICDP-handledare. Dessa personer arbetade inom
barnhälsovård, förskola, skola och socialtjänst.
I oktober 2000 blev Stiftelsen ICDP Sweden registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm.
Stiftelsens ändamål är att introducera ICDP i Sverige samt verka för spridning och
vidareutveckling av programmet. Stiftelsen anordnar utbildningar och seminarier.
Att arbeta med ICDP-programmet är ett sätt att förverkliga intentionerna i FNs
Konvention om barnets rättigheter. Sedan årsskiftet 2006/07 ingår Stiftelsen ICDP
Sweden i Nätverket för Barnkonventionen.

Styrelsen 2020
Annelie Waldau, leg psykolog, leg psykoterapeut, ordförande, Leksand.
Caroline Wendel, socionom, Finspång.
Anna-Carin Hällgren psykolog, ledamot.Umeå.
Grete Flakk socionom, Oslo, ledamot.
Paul Bergman, leg psykolog, leg psykoterapeut , ledamot, Leksand.
Malin Ryen, psykolog, ledamot, Stockholm.
Veronica Kindbom, familjepedagog, ledamot, Forshaga.
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Styrelsen för stiftelsen ICDP Sweden har haft sju protokollförda sammanträden under
verksamhetsåret 2020.  Datum: 13/1, 28/2 ,20/4,, 4/6 årsmöte, 26/8, 22/10 ,samt 7/12.
Styrelsen för ICDP AB har sju protokollförda möten under verksamhetsåret 2020.
Samma datum som ovan.

Nordiska styrelsemöten
2017  startade ICDP som ett ett samarbetsorgan för att stärka samarbetet mellan
de Nordiska Länderna.  Norden:s vision enligt stadgarna är att främja barn/ ungas
och sårbara gruppers psykosociala hälsa och utveckling. ICDP önskar genom
sensitivisering att styrka omsorgskompetensen hos föräldrar och professionella,
som har ansvar för andras hälsa och utveckling. ICDP Norden vill arbeta för, att flest
möjliga antal barn/unga ska växa upp i en miljö där omsorg och uppväxt kan ge
dem ett gott liv i samklang med deras egen kultur och därmed förbereda dem bästa
möjliga sätt för ett liv som förverkligar deras potential som aktörer i ett demokratiskt
samhälle

Möten i ICDP Norden under 2020
Möte ett hölls digitalt pga corona epidemien den 6/5.Representanter från Norge,
Sverige,Danmark och Finland deltog.
Deltagarna redogjorde för utvecklingen i respektive land och diskuterade
gemensamma frågor som kvalitet, utbildningsupplägg och framtida inriktning.Mötet
diskuterade även samarbete med ICDP International.

Möte två hölls den 26/10. Av de nordiska länderna deltog representanter från
Sverige, Norge, Finland samt Danmark. Under mötet avhandlades  främst hur
respektive organisation har hanterat epidemien. Samtliga länder har övergått till
digitala utbildningar i olika omfattning. Frågor gällande kvalitetssäkring knutet till
utbildning, certifiering samt upprätthållande av vägledarkompetens avhandlas
också.  Övriga punkter gällde policy rörande dela material mellan oss i Norden,
gemensamma utvecklingsprojekt och samlade översikter av forskning och teori.

Utbildningar, vägledningar och verksamhetsutveckling i Sverige

På grund av rådande pandemi har Utbildningar och Vägledningsgrupper i Programmet
Vägledande Samspel/ICDP endast genomförts digitalt och i begränsad omfattning.
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Vägledningsgrupper
Vägledningsgrupper för föräldrar och yrkesverksamma brukar hållas på många platser i
Sverige. Det är framförallt på föräldra- och barnhälsocentraler, familjecentraler och på
förskolor och skolor men även inom socialtjänstens föräldrastödjande verksamheter.
Antalet vägledningsgrupper och deltagare i dessa grupper finns ej redovisade.
Under 2020 har väglednings verksamheten till stor del varit begränsad och digital. i
något fall har fysiska möten kunnat genomföras.

Basnivå Nivå ett
Stiftelsen ICDP Sweden saknar register på personer utbildade på nivå ett. Däremot har
både uppdragsutbildningar i Göteborgs kranskommuner genomförts med 32 deltagare
fördelat på två grupper. Dessa utbildningar slutfördes innan pandemin tog fart.
Detta har föranlett att stiftelsen beslutat att införa registrering av Basnivån genom att
utbildaren beställer diplom till respektive deltagare mot en mindre ersättning. Stiftelsen
kommer även erbjuda Bas Utbildade tillgång till abonnemang. Beslutet togs under
2020 men pga av rådande läge skjuts genomförande upp till 2021.

Diplomerad Vägledare Nivå två
I Stiftelsens register finns  2300 personer sedan 2019 registrerade som diplomerade
vägledare.   100 personer har tillkommit under året 2020 dvs totalt 2400 personer är
diplomerade. Stiftelsen har inga uppgifter  om någon utbildning på denna nivå
genomförts i landet under 2020. Men utifrån diplom beställningar kan vi se att
sammanlag 30 personer ute i landet (Örebro, Jönköping, Bengtsfors) har utbildats.

Certifierad utbildare Nivå tre
Över 275 personer är certifierade utbildare  varav 100 är aktiva och har avtal med
stiftelsen ICDP Sverige angående användande och utformning av programmet. Våren
2020 avslutades  en Nivå 3 utbildning med 25 deltagare. Utbildningen hölls på internat
med hälften av deltagarna deltog  digitalt. Fem deltagare genomförde samtidigt två
specialistkurser för psykologer. Programmet är sedan 2017 godkänt som specialistkurs
inom Hälsopsykologi och Pedagogik i de av Psykologförbundet ackrediterade
Specialistutbildningar för psykologer. Stiftelsen har två godkända specialistkurser,varav
den sistnämnda är en fördjupningskurs.
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Centrala utbildningar
Basnivå (Nivå 1):
En digital central utbildning på basnivå har hållits under våren 20 med 12 deltagare.
Hösten 2020 startade ytterligare 11 deltagare.

Vägledarnivå ( Nivå 2):
Vårens centrala vägledarutbildning blev inställd , däremot slutförs en vägledarutbildning
som startade hösten 19 med 7 deltagare. På hösten 20 startade däremot en
vägledarutbildning med 5 deltagare som fullföljs våren 21.

Nivå 3 utbildarnivå:
En ny digital utbildning för utbildare startade hösten 2020 med 12 deltagare.
Utbildningen avslutas  2023 och kommer att övergå i fysiskt format så fort
omständigheterna tillåter.

Stiftelsen har genomfört uppdragsutbildningar för  ca 17 deltagare i Lekebergs
kommun och 26 deltagare i VästerNorrland.
Ytterligare 7 personer har också slutför sin nivå 2 på de centrala utbildningarna under
2020 och ytterligare 5 påbörjar sin nivå 2 utbildning som slutförts under 21.

Uppdragsutbildningar
Ett  antal uppdragsutbildningar var inplanerade att starta  under 2020 varav samtliga
ställdes in. Påbörjade utbildningar på på basnivå och vägledar nivå genomfördes och
avslutades digitalt under 2020 riktad i Göteborg, Region Västernorrland och Lekeberg.
Totalt utbildades 32 personer på basnivå (kranskommuner Göteborg) samt 43 personer
på vägledarnivå ( 17 deltagare i Lekebergs kommun och 26 deltagare i VästerNorrland).
Ytterligare 7 personer har också slutför sin nivå 2 på de centrala utbildningarna under
2020 och ytterligare 5 påbörjar sin nivå 2 utbildning som slutförts under 21.

Insatser med programmet som bas
Arbete med programmet Vägledande Samspel/ICDP brukar pågå inom olika
verksamhetsformer: barnhälsovård, förskola, skola, socialtjänst och sjukvård samt
äldreomsorg. Många olika yrkeskategorier har gått utbildningar under de gångna åren,:
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Under 2020 har i stort sett inga utbildningar hållits men utbildarna har fortsatt att hålla
programmet vid liv i det vardagliga arbetet samt i digitalt format:
Nätverksmöten för vägledare
Vägledning av arbetslag inom skolan
Föräldravägledning
Vägledning av pedagoger i förskolan
Coaching och handledning av arbetslag och enskilda i förhållningssättet

Nationella nätverksmöten 2020  har ej kunnat genomföras pga corona.

Nätverksmöten som är öppna för alla som är intresserade av programmet hålls
regelbundet men har inte kunnat genomföras år 2020. Stiftelsen hoppas det kan ske
under 2022.

Utbildarträff : Den 19/11 hölls en digital utbildarträff med temat implementering.
Utgångspunkten var förstås hur man som utbildare kan bidra till att implementera
programmet. Ledamoten Malin  Ryen höll i  föreläsningen som var mycket uppskattad
av deltagarna. Dessutom bidrog flera verksamheter med sina erfarenheter och förslag
och tips bland annat utbildare från föräldra-barnhälsovården i Umeå samt utbildare i
förskola-skola i Örebro.

I anslutning till seminariet hölls även ett konsultmöte där intresserade utbildare kunde
anmäla sitt intresse som ambassadör för ICDP och vid behov anlitas som utbildare
eller för andra uppdrag i stiftelsens regi.

Utveckling och förbättring:

Under året har ett vägledningshäfte för föräldrar producerats och utgivits
(Vägledningshäfte för föräldrar). Programmet Vägledande samspel ICDP har varit i
stadig växt sedan 2000 och stiftelsens intention är att fortsätta denna utveckling. Det
innebär bland annat en ständig förbättring av material, som hemsidan med community,
häften och litteratur.

Under 2020 valde stiftelsen styrelse att satsa på utveckling av digitala möten och
förbättring av materialet på Community. Man har gått igenom ett stort antal dokument
och fräschat upp layout och bilder. Eftersom det ekonomiska bortfallet var stort
begränsades arbetet till att gälla styrelse internt gratisarbete.
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Projekt Ung Integration:

Projektet har tagit delvis ny form och har bytt namn till Ung integration. Det är endast
en kommun som kommer att söka medel tillsammans med Stiftelsen. Det är
Jönköpings kommun som har implementerat ICDP under lång tid ii sina barn- och
föräldra verksamheter,

Webbinarium:

Efter det lyckade seminariet om implementering har stiftelsen valt att planera för ett
antal webbinarium som kommer att starta hösten 2021. Kommande Teman är:

Hemsidan, Community för Vägledare, Community för Utbildare,  Vägledning  on-line,

Barnkonventionen och ICDP, Ledarskap och ICDP.

Kommunikationen inom nätverket för ICDP

Face-book grupp för ICDP medlemmar med regelbunden aktuell information.

Nyhetsbrev skickas ut minst ett per termin.

Regelbundna träffar för utbildarna på årlig basis för att

- öka gemenskapen
- höja  kunskaps- och kompetensnivån
- delge förändringar i programmet
- kvalitetssäkra utbildningar på bas- och vägledar, utbildarnivå samt

vägledningsupplägg för olika målgrupper
- Stärka och sprida programmet ytterligare

Forskning och utvärdering

Det pågår utveckling av ett instrument för att skatta lyhördhet hos omsorgsgivaren.
Arbetet påbörjades under 2018 och kommer att fortgå till 2022. Instrumentet kallas
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SOL Skattning av Omsorgsgivarens Lyhördhet. Projektet är knutet till Linköpings
universitet och leds av Paul Bergman.

I Haninge kommun pågår sedan 2019 ett forskningsprojekt  som ska titta på
sambandet mellan kvalitet på pedagogens vägledning och ett förändrat beteende hos
barnet. För arbetet ansvarar psykolog Malin Ryen.

Verksamhetsberättelsen godkändes på styrelsemötet den 7 september  2021

Ordförande Stiftelsen ICDP Sverige

Annelie Waldau Bergman
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