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Vad är då omsorgskompetens?
 
 

Om mål och metoder för personal i särskilt boende och daglig verksamhet
 
 

Diskussionsmaterial framtaget av en arbetsgrupp i Fagersta
 
 
I allt arbete med människor krävs en allmänmänsklig (psykosocial)
kompetens som vilar på grundläggande humanistiska värderingar. Detta
har varit utgångspunkten för en arbetsgrupp i Fagersta, som i ett unikt
material beskrivit yrkesrollerna hos personalen inom omsorgerna. Här
följer ett utdrag ur detta material:
 
 
I arbetet med personer med utvecklingsstörning krävs även "ett särskilt kunnande" dvs en specifik
omsorgskompetens, i vilken kunskap om utvecklingsstörning och förtrogenhetskunskap, utgör
grunden.
 
 
Kunskap om begåvningshindret
 
Det är svårt att leva sig in i hur det är att vara utvecklingsstörd. Att ha begränsningar vad gäller
begrepp om tid, rum, antal och att, ibland, inte förstå och därmed inte kunna styra det som sker.
 
Begåvning är vår förmåga att ta in, sortera och bearbeta information från omvärlden. Begåvningen
utvecklas till ungefär 16 års ålder. Hos personer med utvecklingsstörning sker
begåvningsutvecklingen på samma sätt som hos andra människor, men betydligt långsammare.
Personer med utvecklingsstörning kommer inte lika långt i sin begåvningsutveckling som
normalbegåvade. Vad denna långsammare begåvningsutveckling innebär för individen har bl a
Gunnar Kylén undersökt.
 
Personer med utvecklingsstörning har ibland även andra funktionshinder i form av psykiska
störningar, syn-, rörelsehandikapp m m. För att försöka förstå i vilken grad dessa utgör hinder i
den dagliga livsföringen för personen ska man snarare "multiplicera" funktionshindren med
varandra än "addera" dem.
 
Autism och autismliknande tillstånd utmärks av allvarliga och djupgående störningar när det gäller
social förmåga, kommunikation och beteende. En person med autism har svårt att förstå andra



människors tankar och känslor, vilket gör det svårt att upprätthålla sociala relationer. Hälften av
alla med autism utvecklar aldrig något användbart tal. Många är utvecklingsstörda.
 
 
Kunskap om begåvningsstödjande hjälpmedel
 
Under senare år har utvecklingen på hjälpmedelsområdet för personer med utvecklingsstörning
accelererat. Att kunna kommunicera med människor runt omkring sig är avgörande för att någon
ska kunna påverka sitt liv. Att ta till sig ny kunskap, bevaka utvecklingen och aktualisera behov av
hjälpmedel, speciellt inom området kommunikation, är därför en viktig del av yrkesrollen för den
personal som arbetar nära personer med utvecklingsstörning. För att underlätta för personerna i
deras vardagsliv behövs stora mått av "påhittighet" hos personalen.
 
 
Erfarenhet och förtrogenhetskunskap
 
I omsorgsarbetet är egna erfarenheter nödvändiga för att man ska kunna göra rimliga tolkningar av
företeelser och situationer som inte finns beskrivna i läroboken. För att erövra förmågan att
uppfatta det unika krävs förtrogenhetskunskap. Den utvecklas i mötet mellan enskilda och ur de
erfarenheter man får i arbetet. En förutsättning är att man får tillfälle att reflektera över och
bearbeta händelser. Man behöver också utbyta erfarenheter med anhöriga och övriga
arbetskamrater.
 
Att utveckla förtrogenhetskunskap tar lång tid varför det i allt omsorgsarbete är mycket viktigt
med kontinuitet i personalgruppen. En god grund i teoretisk kunskap är en förutsättning för att
utveckla förtrogenhetskunskap.
 
 
Värderingar
 
Handikappet utvecklingsstörning är normalt förekommande i samhället. Personer med
utvecklingsstörning är medborgare bland andra samhällsmedborgare med rättigheter och
skyldigheter. De har en förankring, hör hemma på en ort och i en familj. Och de har rätt att ha
inflytande över sina liv.
 
Personen med utvecklingsstörning är själv den främsta bäraren av kunskap om vilket stöd och
service han/hon behöver och hur detta ska vara utformat för att ge ett liv med god livskvalité. I all
planering kring den enskilde ska därför personen sättas i centrum. I de fall personen har svårt att
uttrycka önskemål bör någon som står honom nära, aktivt deltaga.
 
Samhällets insatser för personer med utvecklingsstörning styrs av LSS (Lagen om Stöd och
Service). Lagen förutsätter att dessa insatser ska präglas av respekt, engagemang, tillgänglighet,
närhet och trygghet.
 
Respekt står för personens rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande över sitt liv.
Engagemang för rätten att bli lyssnad till och informerad på ett sådant sätt att personen har
möjlighet att göra egna val. Tillgänglighet och närhet anger personens rätt att få stöd och service
där han/hon bor och verkar och på det sätt personen önskar. Trygghet innebär att personen ska
kunna lita på personalen och känna trygghet i att stödet inte plötsligt upphör eller förändras.



 
Att helt och fullt omfatta den humanistiska människosynens kärna är grunden i
omsorgskompetensen: Varje människa har samma värde som andra människor. Hon har känslor,
behov, rättigheter och skyldigheter och hon har möjlighet att leva ett aktivt och variationsrikt liv.
 
 
 

1. Hitta personens "Jag vill"
 
 
 
Att själv få avgöra vad mitt problem (behov) är och hur jag vill få det löst
(tillgodosett) samt att välja väg i livet, utgör grunden för ett eget liv. För att få
tillgång till sitt liv och verkligen leva behöver personer med utvecklingsstörning ofta
ett visst stöd. Om personen ska få ett inflytande över sitt liv måste vi fråga honom
om hans vilja. Den frågan och de svar vi får ska vara utgångspunkt i vårt arbete.
 
Många personer med utvecklingsstörning har svårt att tala om vad de vill och
önskar sig. Dessa svårigheter kan bero på utvecklingsstörningen, omgivningens
svårighet att förstå språket eller på en ovana att visa sin vilja (eftersom ingen
tidigare frågat efter den) eller på en kombination av flera orsaker.
 
 
Personalens roll blir då
 
ATT i alla situationer, stora som små, fråga efter personens vilja. Exempelvis "vad vill Du ha att
äta och dricka?" eller "vilka kläder vill du ha på dig? Vad vill du jobba med? Vad vill du göra på
fritiden? Var vill du bo och med vem  och hur vill du planera ditt liv för framtiden?"
 
ATT med kunskap, erfarenhet, inlevelseförmåga och fantasi i "ryggen" göra allt för att försöka
förstå och tolka personens vilja.
 
ATT kunna vänta på svaret - det kan ta tid!
 
ATT så långt det är möjligt genomföra personens "Jag vill" och om det inte är möjligt, förklara
varför.
 
 
Exempel 1.
 
Kurt som bor på en gruppbostad har just fått månadens fritidsprogram i sin hand. Tillsammans
med personal går han igenom utbudet. Personalen läser högt ur programmet och Kurt bestämmer
sig för en fotbollsresa till Örebro om 14 dagar. Personalen uppmuntrar Kurt i valet men är
samtidigt lite oroliga eftersom det flera gånger hänt att Kurt när resdagen kommer har ångrat sig
och inte velat följa med. Resan kostar trots allt 350 kronor och Kurt har det inte alltför gott ställt.
 
 
Vad är då omsorgskompetens?



 
1. Kunskap om utvecklingsstörning: Kurt är måttligt utvecklingsstörd och uppfattar det som
händer och sägs mycket konkret. Han har svårt med tidsuppfattningen och kan inte själv avgöra
hur länge "14 dagar" dröjer.
 
2. Förtrogenhetskunskap: Personalen som känner Kurt väl vet att Kurt verkligen tycker det är
jättekul med fotboll men vet samtidigt att han förväntar sig att det roliga ska inträffa "just nu".
 
 
Dessa kunskaper leder till att:
 
• Personalen väntar med att gå igenom programmet så länge som möjligt. Sen pratar de med
fritidskonsulenten och ber honom skriva program varannan vecka istället för en gång i månaden.
För att på så sätt korta av tiden mellan val och "händelse".
 
• För att konkretisera valet klipper de ut en bild på Kurt och klistrar in vid fotbollsresan i
programmet. Nu vet Kurt säkert att det är han som ska åka.
 
• Med hjälp av almanacka och lite fantasi åskådliggör personalen "tiden" fram till resan. Därefter
är all personal som jobbar noga med att varje dag markera att en dag till har gått och att resan
kommer närmare.
 
• Kurt får på så sätt känna att hans vilja respekteras och uppmuntras. Han får hjälp att hantera tiden
och när dagen är inne är han beredd på vad som ska hända.
 
 
Exempel 2.
 
Lotta är gravt utvecklingsstörd och har sin dagliga verksamhet i en grupp på dagcenter.
Aktiviteterna består av sinnesträning och lite sjukgymnastik. Personalen har provat olika saker
som aktivitetstavla och olika "blickfång" för att se vad Lotta tycker om. Nu vill de gå vidare för att
hitta fler aktiviteter för Lotta.
 
 
Vad är då omsorgskompetens?
 
1. Kunskap om utvecklingsstörning: Lotta lever här och nu. Hon ser dåligt och har inget tal men
visar med minspel, kroppsspråk och ljud om hon tycker om något.
 
2. Förtrogenhetskunskap: Personalen som arbetat länge med Lotta har lärt sig förstå hennes sätt
att kommunicera. De vet att hon tycker om när det händer något även om de aktiviteter hon kan ha
är begränsade. De vet också att hon tycker om att röra om med händerna bland olika småsaker och
i viss mån kan välja det hon tycker bäst om.
 
 
Dessa kunskaper leder till att:
 
• Personalen dukar fram lådor med olika innehåll som Lotta får känna i, en i taget.
 



• De berättar för Lotta vad det är hon känner och uppmuntrar henne att känna efter ordentligt på
varje "sak". De väntar in hennes reaktioner och iakttar noggrant hur Lotta reagerar vid de olika
föremålen.
 
• Lotta får på det här sättet en chans att visa vilka saker hon tycker om. Personalen tar vara på de
sätt Lotta kan visa sin vilja på och kan bygga vidare på aktiviteter och saker de vet att hon gillar.
 
 
 

2. Ge valmöjligheter
 
 
För personer med utvecklingsstörning är det, för att kunna välja, viktigt att få hjälp
att kommunicera, att få nya intryck och upplevelser samt att någon förklarar
innebörden och konsekvenserna av ett visst val. I studier har det visat sig att dessa
personer ofta saknar möjligheter att välja mellan olika alternativ i livet. Bristande
erfarenhet om vad olika val leder till gör att personerna hamnar i en ond cirkel
vilket kan illustreras så här:
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En viktig uppgift för personalen är att förhindra och/eller bryta denna cirkel genom ett medvetet
förhållningssätt som uppmuntrar val.
 



 
Personalens roll blir då
 
ATT vara idérik och uppmuntra att göra val i sin egen miljö och visa på alternativ för att ge
personen en reell möjlighet att välja.
 
ATT försöka förklara vad de troliga konsekvenserna av ett val.
 
ATT acceptera och respektera alla val som görs av personen.
 
ATT bekräfta, inte ifrågasätta val som gjorts tillsammans med en personal, då någon annan ska
vara ett stöd i genomförandet av valet.
 
 
Exempel 1.
 
Lena är gravt utvecklingsstörd och bor i gruppbostad. I kväll är det Lenas tur att välja mat. Lena
visar inte något intresse för "valsituationen".
 
 
Vad är då omsorgskompetens?
 
1. Kunskap om utvecklingsstörning: Lena lever här och nu och kan inte prata i egentlig mening.
Hon förstår signaler, till exempel att tallriken betyder mat och att muggen betyder dryck. Lena
visar också tydligt när hon tycker om något och när hon inte gör det.
 
2. Förtrogenhetskunskap: Märta som arbetat länge på gruppbostaden och förstår de flesta av
hennes signaler.
 
 
Dessa kunskaper leder till att:
 
• Märta plockar först fram tallriken och muggen och därefter bilder på några få maträtter som hon
vet att Lena tycker om. De tittar tillsammans och Lena får peka på vad hon vill ha. Märta
konkretiserar valet för henne genom att vara lite påhittig
 
• När maten ska lagas är Lena med och luktar och provsmakar - hennes val är accepterat och
bekräftat genom att hon får den hon valt.
 
 
Exempel 2.
 
Östen är lindrigt utvecklingsstörd och arbetar i en "utegrupp" på en industri. Han har vid olika
tillfällen antytt med ord och med andra signaler att han inte trivs varken med arbetskamrater eller
arbetsuppgifter.
 
 
Vad är då omsorgskompetens?
 



1. Kunskap om utvecklingsstörning: Östen är lindrigt utvecklingsstörd och kan själv med ord
förklara vad han vill, om man bara ger sig tid att lyssna.
 
2. Förtrogenhetskunskap: Nisse som är arbetsledare har arbetat en längre tid tillsammans med
Östen och vet att han själv kan uttrycka vad han vill. Han känner också igen vissa andra signaler,
till exempel oro och aggressivitet som Östen visar när något inte är som det ska.
 
 
Dessa kunskaper leder till att:
 
• Nisse sätter sig ner i lugn och ro med Östen för att försöka få reda på vad som är fel. När Östen
klart uttrycker att han vill byta jobb tar Nisse omedelbart kontakt med de andra grupperna för att
kolla om Östen kan få "prya" där.
 
• Östen väljer själv en grupp att "prya" i och ser ganska snabbt att det här är något för honom.
 
• Uppföljning och utvärdering visar att Östen fungerar bra och trivs med både arbetskamrater och
uppgifter i sitt nya jobb.
 
 
 

3. Uppmuntra till egna initiativ
 
 
En persons initiativ och val måste uppmuntras och tas på allvar. Om så sker kan den
goda cirkeln se ut så här:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Personalens roll blir då



 
ATT våga släppa taget och våga tro att personen kan själv.
 
ATT acceptera att vi inte alltid behövs.
 
ATT uppmuntra alla initiativ - inte säga nej - är initiativet omöjligt att genomföra, förklara varför.
 
ATT kunna vänta in initiativ - inte forcera.
 
ATT locka (väcka intresse) för nya saker istället för att direkt föreslå.
 
 
Exempel 1.
 
Peter har nyligen flyttat till egen lägenhet och får stöd av personal. Han har svårt att ta initiativ.
Han tar t ex inte ett äpple ur fruktskålen utan att först ha blivit bjuden av personalen.
 
 
Vad är då omsorgskompetens?
 
1. Kunskap om utvecklingsstörning: Peter är måttligt utvecklingsstörd. Trots att han inte kan
prata är hans logiska förståelse tämligen bra.
 
2. Förtrogenhetskunskap: Personalen vet på grund av sin erfarenhet hur viktigt det är att "peppa"
och uppmuntra honom att ta nya initiativ. De vet också att allt de gör måste konkretiseras för att
vara påtagligt. De vet dessutom att de måste ha tålamod och vänta in Peter. Gör man inte det
riskerar man att hämma honom.
 
 
Dessa kunskaper leder till att:
 
• Personalen låter honom välja och köpa frukt i affären - de konkretiserar valet för honom.
 
• De uppmuntrar honom att ta frukt när han vill.
 
• De påminner om att det är hans frukt som finns i lägenheten.
 
• De väntar in resultatet och låter honom känna att hans val respekteras.
 
 
Exempel 2.
 
Lisa är lindrigt utvecklingsstörd och jobbar i en utegrupp på ett företag. Gruppen har gjort samma
saker en längre tid och Rita, som är personal, funderar på om inte arbetstagarna skulle vilja prova
något nytt. Lisa har arbetat med samma jobb sedan hon slutade skolan. På en direkt fråga om hon
vill jobba med något annat blir svaret nej!
 
 
Vad är då omsorgskompetens?



 
1. Kunskap om utvecklingsstörning: Lisa är lindrigt utvecklingsstörd och kan läsa och skriva.
Hon har dock svårt att föreställa sig hur ett annat jobb eller nya aktiviteter skulle fungera förrän
hon har provat.
 
2. Förtrogenhetskunskap: Rita vet att för Lisa är tryggheten i gruppen viktig. Hon vet också att
Lisa har drömmar om ett annat jobb men att hon inte förmår ta några egna initiativ för att förändra
sin arbetssituation.
 
 
Dessa kunskaper leder till att:
 
• Gruppen läser tillsammans en bok om "drömjobbet". Alla får sedan berätta om sina drömjobb.
Lisa berättar nu att hennes dröm är att jobba med hästar.
 
• Rita ordnar en "pryoplats" i stallet en dag i veckan så att Lisa får prova på.
 
• Lisa får känna att drömmen (valet) blir bekräftat och taget på allvar. Hon får i lagom dos uppleva
nya saker på egen hand samtidigt som gruppen och Rita finns kvar. Att ha egna upplevelser att
berätta om och klara av, stärker självkänslan och självförtroendet.
 
• När det gått en tid väljer hon allt oftare bort gruppaktiviteter och prioriterar sitt eget val.
 
 
 

4. Ge stöd - inte ta över
 
 
Det gäller att ha tålamod och att kunna vänta in, att ge personen rätt att både
lyckas och misslyckas. Det finns, lite tillspetsat, två sätt att se på vad som är
viktigast i en människas liv. Det ena utgår från att respekten för en människas
integritet är överordnat allt annat. Drivet till sin ytterlighet kan det leda till
likgiltighet och underlåtenhet. Det andra innebär att "hälsan" är viktigare än
integriteten. Detta synsätt kan leda till förmynderi och maktmissbruk. Detta har
Håkan Thorsén beskrivit genom en skala (se nedan). Det som avgör var på skalan vi
lägger oss är hur vi ser på den vi ska hjälpa/stödja, d v s vår människosyn.
 
 
  Höjer             Saklig              Råd                                
  ögonbryn      information     och stöd       Övertala       Manipulera         Hot          Tvång
 
 
 
 

LIKGILTIG                                                                                             FÖRMYNDARE
UNDERLÅTER                                                                                     MAKTMISSBRUK
 



 
 
Personalens roll blir då
 
ATT hitta en balans mellan att finnas till hands och att vara en trygghet, men samtidigt ge personen
det självbestämmande han har rätt till.
 
ATT när så behövs, vara steget före och anpassa situationen eller uppgiften utifrån personens
förutsättningar.
 
ATT vara medveten om "kränkningen" och reflektera över alternativ, i de fall vi inte ser någon
annan väg än att ta till handlingar "åt höger" på skalan.
 
 
Exempel 1.
 
Anna bor i en servicebostad och har hjälp av personal. Anna kan läsa och skriva lite grand men har
mycket svårt för pengars värde. Anna behöver hjälp med att planera inköpen men kan och vill
handla själv. Hon har bra minne och vill absolut inte ha en "lapp" med sig.
 
 
Vad är då omsorgskompetens?
 
1. Kunskap om utvecklingsstörning: Anna är måttligt utvecklingsstörd och för henne är pengar
ett alltför abstrakt begrepp för att hon ska förstå det fullt ut. Hon vet att hon måste ha pengar att
betala med men hon blir osäker om hon ska betala med småmynt.
 
2. Förtrogenhetskunskap: Personalen vet av erfarenhet att Anna har bildminne och att det
betyder mycket för henne att få klara av inköpen alldeles själv. De vet också att Anna känner sig
säkrare om hon har stora sedlar med sig i plånboken.
 
 
Dessa kunskaper leder till att:
 
• Personalen går igenom inköpen med Anna genom att titta på bilder av varorna, som de har klippt
ur ICA-bladet och samlat. Eftersom  Anna inte vill ha lapp med sig så hjälper henne bildminnet att
komma ihåg vilka varor hon ska ha. Att hitta dem i hyllorna är sedan inget större problem
eftersom Anna alltid handlar i samma affär.
 
• Personalen hjälper Anna att se till så att det finns "stora sedlar" i hennes börs när hon ska handla.
 
• Detta leder till att Anna känner sig självständig och trygg när hon ska handla och hon klarar i
stort sett sina inköp på egen hand.
 
 
Exempel 2.
 
Affe är 45 år och bor hemma hos sin mor i en mycket skyddad miljö. Han är måttligt
utvecklingsstörd och har dåliga tidsbegrepp. Sin dagliga verksamhet har han i en grupp på



dagcenter. Affe är mycket tveksam till alla förändringar och är rädd att pröva på nya saker, även
om han ibland säger att han vill. Affes grupp har nyligen fått ändrade arbetsuppgifter och de
ansvarar nu för köket och matsalen. Gruppen ska nu försöka fördela arbetsuppgifterna så att alla
blir nöjda.
 
 
Vad är då omsorgskompetens?
 
1. Kunskap om utvecklingsstörning: Affe är måttligt utvecklingsstörd och uppfattar allt omkring
sig mycket konkret. Han har svårt att föreställa sig arbetsuppgifter som han inte har prövat på och
är därför rädd för nya uppgifter som "stör" rutinerna. Eftersom han har dåligt tidsbegrepp har han
svårt att planera sina arbetsuppgifter och behöver stöd från andra som säger till när han ska börja
med något.
 
2. Förtrogenhetskunskap: Personalen i gruppen vet att Affe kan mycket mer än han visar. De vet
också att han hemma får all uppmärksamhet och blir uppassad på alla sätt och vis, men samtidigt
tycker det är roligt att klara av saker själv i vissa situationer.
 
 
Dessa kunskaper leder till att:
 
 • Affe, under gruppens morgonsittning när man pratar igenom vem som ska göra vad, väljer att
torka borden efter kaffe och lunch.
 
• Affes val uppmuntras och bekräftas och uppgiften utförs, till en början, tillsammans med en
personal. När han så småningom ser ut att klara det hela självständigt får han göra det själv, något
som Affe till en börja med inte alls uppskattar (vem skulle göra det förresten, om man nu kan få
hjälp?).
 
• Personalen fortsätter dock att med uppmuntran och beröm och ibland med "lock och pock" att få
Affe att klara uppgiften på egen hand.
 
• Så småningom fixar Affe borden helt på egen hand och är märkbart stolt och nöjd med
arbetsuppgiften.
 
 
 

5. Samverkan
 
 
Synsättet att utgå från ett medborgarperspektiv innebär att individen ses i sitt
sammanhang, dvs personen har en familj, släkt och vänner som är en naturlig del av
nätverket runt honom/henne. En person med utvecklingsstörning är dessutom ofta i
behov av stöd från flera personalkategorier, t ex personal i boende, daglig
verksamhet, kurator, psykolog, läkare, arbetsterapeut m fl.
 
 
Personalens roll blir då



 
ATT vara lyhörd och ett stöd i kontakterna med anhöriga och vänner.
 
ATT vara ett stöd vid kontakterna med övrig omsorgspersonal, god man, kontaktpersoner,
LSS-handläggare och personal inom hälso- och sjukvård.
 
ATT vara ett stöd vid kontakterna med övriga samhällsorgan, t ex kommun, försäkringskassa,
arbetsförmedling, skola etc.
 
 
Exempel 1.
 
Gustav är måttligt utvecklingsstörd och rörelsehindrad. Han pratar ofta om att åka hem till mamma
över helgen. När mamma ringer och vill att Gustav ska komma hem säger han alltid först ja till
mamma men ångrar sig så fort det blir dags att åka. Han har svårt att förklara varför, men ibland
kommer det fram att han tycker synd om mamma som ska behöva lyfta och hjälpa honom så
mycket.
 
 
Vad är då omsorgskompetens?
 
1. Kunskap om utvecklingsstörning: Gustav är måttligt utvecklingsstörd. Han kan prata men har
svårt med tidsuppfattning och logisk förståelse.
 
2. Förtrogenhetskunskap: Personalen vet att Gustav tycker om sin mamma och vill träffa henne.
Samtidigt vet de att han inte tycker om att sova borta och att en helg hos mamman kan vara svår
att "överblicka" för honom. Han tar också på sig skulden för att mamma får det jobbigt när han är
där.
 
 
Dessa kunskaper leder till att:
 
• Personalen uppmuntrar Gustav att ringa till mamma och föreslå att de träffas på dagen istället för
en hel helg. Ibland kanske bara för att fika.
 
• Personalen uppmuntrar också Gustav att bjuda hem mamma till sig lite oftare så att han känner
att han kan bjuda igen.
 
• Han behöver inte be mamma om hjälp med det som hon tycker är tungt och kan därför slappna
av när de träffas.
 
 
Exempel 2.
 
Olle har sin dagliga verksamhet i en grupp på dagcenter. Han är utvecklingsstörd och autistisk.
Olle har inget tal, men gör sig förstådd med ljud, ansiktsuttryck och kroppsspråk bland dem som
känner honom väl. Han har ett stort behov av att röra sig och tycker om att arbeta med kroppen
även om allt går mycket sakta. Personalen vill att Olle ska få pröva på jobbet i en utegrupp för att
där få nya intryck och få en chans att använda kroppen mer. Olle bor hos sina föräldrar och det är



dessa som känner honom bäst.
 
 
Vad är då omsorgskompetens?
 
1. Kunskap om utvecklingsstörning: Personal och föräldrar vet att förändringar, även om de är
små, måste gå mycket långsamt för att Olle ska klara av dem. De vet också att han på grund av
autism behöver struktur på allt i sin vardag och att allt som ska ske behöver lång och noggrann
planering.
 
2. Förtrogenhetskunskap: Personalen och föräldrarna vet att Olle tycker mycket om och är trygg
tillsammans med en speciell arbetsledare i en utegrupp. I den aktuella gruppen finns också
personer som han tidigare visat att han fungerar tillsammans med. I gruppen jobbar man med
trädgårdsskötsel, vilket skulle ge Olle möjlighet att röra sig mer och att vara utomhus. De som
känner honom väl vet att han skulle trivas med detta.
 
 
Dessa kunskaper leder till att:
 
• I små steg får Olle bekanta sig med den nya miljön i utegruppen. Först genom korta besök för att
bekanta sig med lokalerna tillsammans med känd personal.
 
• Olle börjar vara i utegruppen några timmar i veckan, alltid tillsammans med samma personal
från dagcenter. Man börjar tillsammans utföra lite enklare arbetsmoment som t ex att kratta.
 
• Tiden utökas successivt och arbetsledaren i utegruppen tar mer och mer över ansvaret för Olles
tid i utegruppen.
 
• Idag vistas Olle två hela dagar, varje vecka i sin "nya" grupp och stortrivs!
 
 
 

6. Planering och uppföljning
 
 
Ett av de viktigaste verktygen för att nå överenskomna mål är att planera och följa
upp det vi kommit överens om att göra. Gör vi det till en naturlig del av vårt arbete
att genomföra det personen vill, att fullfölja överenskomna beslut och att "kolla
upp" hur det blev, så blir också kvalitén på våra insatser högre.
 
 
Materialet om omsorgskompetens har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av vårdare,
föreståndare, fackliga representanter, arbetsledare i daglig verksamhet och tjänstemän inom
omsorgen i Fagersta. Deltagarna är:
Rita Bergnér, Rose-Marie Björn-Fredriksson, Ann-Sofie Fredriksson, Inga-Lill Fahlin, Florense
Larsson, Mona Parkow, Maj Strandberg, Therese Wiklund, Birgitta Ericsson, Britt-Marie
Höglund, Margareta Lyster, Lars-Åke Stefansson, Yvonne Dahm-Persson, Susanne Narfström,
Gertrud Nordfelth, Solveig Svanström, Margareta Lyster, Keijo Thuti och Anna-Stina Fors.



Arbetet är en fortsättning på det omfattande förändringsarbete som pågått i Västmanland. I INTRA
4/95 berättade verksamhetsutvecklare Christer Holst om detta.


