Utvärdering Projekt Småsyskon
Vi frågar föräldrar om hur det upplevs att vara med i Projekt Småsyskon. Nedan redovisas
svar inkomna t.o.m. 2015.

Mitt helhetsintryck av att medverka i studien är positivt.
(1) Stämmer helt
(2) Stämmer delvis
(3) Stämmer inte alls

48 92,3%
4 7,7%
0%
0

Jag kan rekommendera andra föräldrar att delta i studien.
(1) Stämmer helt
(2) Stämmer delvis
(3) Stämmer inte alls

49 94,2%
3 5,8%
0%
0

Vad skulle du vilja berätta om projektet för föräldrar som funderar på att delta med sitt
barn?

Att man lär sig en hel del om normal utveckling.
Framförallt roligt samtidigt som det ger en chans att tidigt hitta tecken på AST hos syskonet.
Att det är intressant att få delta. Att barnet får en rolig stund att leka med vuxna. Att man får se sitt
barns utveckling på ett tydligt sätt mellan de olika träffarna.
Ganska givande att se hur ni arbetar och man får en inblick i vad man tittar efter i barnets
utveckling.
Att det varit väldigt intressant att vara med och att allt har varit väldigt proffsigt upplagt. Vi har
blivit mycket väl bemötta.
Att det är lärorikt och en trygghet i oron över nästa barns utveckling.
Om man kan hitta autism i tidigare ålder är det bara positivt

Jag tycker jag fått tydliga förklaringar och hjälp att gå vidare när det behövs.
Vilken nytta en tidig diagnos gjort för oss (m.a.o. storasyskon med AST), hur roligt det varit att få
reflektera över vår dotters utveckling och hur kul hon har haft det.
Om vikten av att kunna hitta tidiga tecken hos barn som får en diagnos, att barnet då kan få tidig
hjälp och insatser som underlättar längre fram i livet.
Att det är lärorikt. Kompetenta personer och trevligt bemötande, välorganiserat. Kan vara
frustrerande för barnet (vissa uppgifter).
Att barnet får tidig bedömning av psykologer.
Jag tycker det är viktigt med forskning inom det här området. Jag lärde mig samtidigt massor
eftersom jag tycker ämnet är intressant.
Överlag positivt men det tar väldigt mycket tid att fylla i alla frågor.
Har du tid så gör det. Forskning behövs och barnet tycker bara allt är kul.
Att det är spännande att se sitt barn i försökssituationen. Att man får veta en del om intressanta
forskningsområden. Att det är tidskrävande.
Grundlig och snabb återkoppling/kontroll av barnets utveckling.
Att om man genom sin medverkan i projektet kan se även ett litet bidrag till möjligheterna att tidigt
identifiera och därmed behandla berörda barn, så har man gjort en otroligt viktig insats på individoch samhällsnivå i framtiden.
Hur viktigt det är med ett bra underlag för studiens genomförande.
Gör det! Väldigt gulliga och kompetenta tjejer som tar hand om barnet och utför tester.
Vårt barn tycker dagarna varit roliga.
Att en får se många nya sidor och färdigheter hos sitt barn. Att man får räkna med att heldagar
går åt och att även enkäterna innan tar ganska lång tid.
Man måste vilja vara engagerad. Att det är mycket papper/undersökningar att fylla i och beroende
på vart man bor ska det åkas till Stockholm/Uppsala. Dock så värt att ställa upp för forskningen
och att eventuellt få tidig/rätt hjälp om barnet skulle ha autism.
Att det är värt insatsen, inte bara för forskningen utan för egen del. Det har varit mycket
spännande och intressant att vara med.
Syftet är att öka förståelse och kunskap i ämnet, samt att hitta vägen till tidig diagnosticering.
Mycket behjärtansvärt.
Absolut bra! Man förstår att ett så litet barn kan så oerhört mycket mer än man tror!
Att det görs med barnet i fokus och med hänsyn till barnets behov under testtillfället. Tryggheten

att veta att man har möjlighet till tidig upptäckt av ev. AST och i o m det snabbare väg till insatser.
Det är givande och du får check på ditt barns utveckling, men det är väldigt många och bitvis
dåligt utformade enkäter att fylla i.
Intressant att följa sitt barns utveckling och att få veta om det finns anledning till vidare utredning.
Att det var spännande att "testa" sitt barn - en rolig upplevelse.
Jag skulle berätta om syftet och att de som leder studien är mycket kompetenta, ödmjuka, trevliga
och har bra hand om barn.
En väldigt bra insats för samhället. Det är viktigt att så många som möjligt deltar. Man följer upp
sitt barns utveckling på nära håll och kan tidigt följa upp eventuella avvikelser som skulle kunna
dyka upp.
En win-win situation. Du bidrar till forskning samt om din bebis har autism får du reda på det tidigt.
Intressant och lärorikt!
Att all personal har varit fantastiska, tydlig information, bra upplägg, och att man dessutom fångar
upp barnet tidigt om det avviker.
Ett projekt som är måna om barnen och läser av hur mycket de orkar åt gången. Man får svara på
många frågor och "synar" därmed sitt barn ordentligt på vad han/hon kan respektive inte kan. Får
en uppfattning av hur barnet ligger till utvecklingsmässigt. Har bara positiva ord om projektet!
Vi har rekommenderat projektet till en annan grannfamilj med lika situation som oss och de är nu
med i studien.
Jag skulle berätta varför det är viktigt. Men också att det kräver lite tid.
Har fått ett par att medverka genom att säga hur skönt det är med folk som kan sin sak och
märker direkt om det är någonting som är avvikande. Man slipper hela proceduren fram till
utredning. Man åker "räkmacka" OM det är någonting.
Att det var spännande att "testa" sitt barn - en rolig upplevelse.

