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Det hänger på personalen

80

procent av dem som får insatser enligt LSS har en utvecklingsstörning. De
insatser man får består huvudsakligen av personligt stöd. Skillnaden mellan
en vanlig bostad och en gruppbostad är just det: Personal. Liksom skillnaden
mellan särskola och vanlig skola och mellan arbete och daglig verksamhet.
Det går inte att trolla bort personalen.
I den enskildes ögon är det just det som avgör om det samhälleliga stödet är något att
ha: Personalen. Hur han eller hon är.
Allt det andra: organisation, målsättningar, metoder och kommunala planer har marginell betydelse i den enskildes ögon. För honom/henne är det den person man möter just
denna dag som avgör om det blir en bra eller en dålig dag.
Stödets kvalitet hänger på personalen.
Desto märkligare att så lite i den handikappolitiska debatten handlar om detta. Det är
som om vi fortfarande levde i det gamla klassamhället där man såg på tjänstefolket som
en grå, anonym massa som bara skulle ﬁnnas där och passa upp. Genom att prata om stöd
istället för personal, genom att diskutera olika typer av service istället för att prata om personalkompetens, försöker man förvandla insatsens utformning till en teknikalitet. Men för
den som vaknar till en ny dag i gruppbostaden, eller är på väg till sin dagliga verksamhet,
går det inte att avpersoniﬁera stödet. För henne eller honom är det förmågan hos just den
personal som man möter idag som är avgörande.
Har man en utvecklingsstörning har man större behov av trygghet än andra. Den som
har svårt att uttrycka sin vilja, den som har ett skadat självförtroende och svårt att förstå,
behöver möta personal som man känner igen och som har lärt sig att tolka ens uttryck.
Tillit tar tid. Och måste få ta tid!
Insikten om betydelsen av kontinuitet och kompetens i personalstödet borde innebära
stora satsningar på att rekrytera bra personal. Och att sedan utbilda och avlöna denna
personal så att de trivs med sitt arbete och stannar kvar. Istället ser vi nu rakt motsatt utveckling. Löneutvecklingen har varit sämre än för jämförbara grupper. Målsättningen, framför
allt när det gäller personliga assistenter, tycks vara att hålla lönen på en så låg nivå att den
samhälleliga kostnaden, i jämförelse med a-kassa eller socialbidrag, blir försumbar.
Samma sak med utbildningen. I en rapport från Socialstyrelsen (2003-131-24) konstaterades att nästan hälften av personalen inom såväl äldre- som handikappomsorgen saknade
yrkesutbildning. Det ﬁck regeringen att anslå en miljard kronor i en treårig utbildningssatsning. På äldreomsorgen. När vi frågade socialminister Berit Andnor varför ingen liknande satsning gjordes på handikappomsorgen svarade hon att satsningen ”ändå kan
beröra personal som jobbar med funktionshindrade eftersom många äldre har funktionshinder”.
Oviljan att satsa på personalen håller snabbt på att förvandla arbete inom handkappomsorg till ett lågstatusyrke. Genomströmningen ökar och kvaliteten försämras.
Denna utveckling får större betydelse för den enskilde personen med funktionshinder
än alla storstilade nationella handlingsplaner.
Nu bör det ändå skrivas: att trots dåliga löner och bristande personalpolitik, så har handikappomsorgen haft en märklig förmåga att locka till sig bra personal. Glädjen i arbetet
kan för många uppväga kommunernas misshushållning av personalresurserna. De ﬁnns ju
fortfarande där, överallt inom handikappomsorgen möter man dem. De där personerna
som med humor, värme och omsorg åstadkommer mirakler. Det är dags att de börjar
uppmärksammas efter förtjänst.
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En skola för alla?

På femton år har antalet elever i särskolan fördubblats.
Aldrig tidigare har så många barn
och ungdomar tillhört den grupp som
i dagligt tal kallas handikappade.
Vad kommer det att innebära
för framtiden?
.

Skolan
skapar
handikapp
Av Magnus Tideman

E

fter att kommunerna på 1990-talet tog över
ansvaret för särskolan har antalet elever i särskolan ökat kraftigt.
Totalt har elevantalet i den obligatoriska och frivilliga särskolan ökat med 91 % sedan 1991 (t.o.m.
2004). Det ﬁnns mycket att säga om den oväntade
ökningen och om orsakerna (ekonomiska nedskärningar, bättre diagnostik, nytt betygssystem och
mer teoretisk inriktning i grundskolan etc), men
det som kanske är mest intressant är effekterna och
konsekvenserna för enskilda och för samhället på
lång sikt.

Fler funktionshindrade
Aldrig tidigare har så många barn och ungdomar
tillhört den grupp som i dagligt tal kallas handikappade (funktionshindrade är dock en mer korrekt
term). Både ﬂer elever i särskolan och ﬂer barn
och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser
som t ex ADHD, ligger bakom detta. Vi vet ännu
ganska lite om vad de berörda tycker om att ”bli
handikappade”. (Ett undantag är Kristina Szönyi’s
nyligen publicerade avhandling – se sid 6.)
Vad kommer denna ökade kategorisering att betyda på sikt? Vad händer när skolan är slut och de
nya särskoleleverna blir vuxna?
För den enskilde kan särskoletillhörigheten naturligtvis vara helt rätt och leda till ett i många avseenden bra vuxenliv, men det kan också innebära
problem.
4

Det ﬁnns tecken som tyder på att livsvillkoren kan
påverkas negativt och att livet riskerar att begränsas
i olika avseenden. Ett exempel är att särskoleelever
utestängs från möjligheter till studier på nationella
gymnasieprogram.
Med betyg från särskolan riskerar man också att
få svårare att erhålla arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Fler vill ha daglig verksamhet
En del konsekvenser av särskoleökningen börjar
nu också visa sig i praktiken, när de ”nya” särskoleleverna börjar bli vuxna. En effekt är en kraftigt
ökad efterfrågan i många kommuner på daglig
verksamhet enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Nu när de första ”nya” särskoleeleverna slutar
skolan har många av dem också blivit invanda i rollen som ”omsorgstagare”. Istället för arbete blir sysselsättning i daglig verksamhet det självklara alternativet. Det innebär för individen bland annat att
man mest kommer att möta andra som har liknande svårigheter som en själv och att möjligheterna
till sociala kontakter med icke funktionshindrade
begränsas. Det innebär också ökade personalbehov
och kostnader i den kommunala handikappomsorgen.
En effekt av särskoleökningen kan alltså vara att
ﬂer personer som ligger ”på gränsen” blir ”omsorgstagare”. Det gäller de som tidigare kunnat klara sig
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En skola för alla?
hyfsat med den vanliga skolans stöd och levt ett
relativt vanligt vuxenliv. Nu blir de istället ”handikappade”, med allt det kan medföra för både den
enskilde och samhället.

Många vill inte vara ”handikappade”
Alla som gått i särskola vill dock inte se sig själva
som utvecklingsstörda och värjer sig för en identitet
som avvikande/annorlunda, som handikappade.
Allt färre vill inordna sig i rollen som utvecklingsstörda utan ser sig själva som i första hand vanliga
personer med intellektuella svårigheter.
Föreningen Grunden i Göteborg och Mötesplats
10:an, liksom projekt Alfa i Laholm, är exempel på
att personer med intellektuella funktionshinder
både vill och på egen hand kan hitta andra vägar
och sätt än de som samhället av tradition erbjuder.
Genom att inte underordna sig utan istället ta egna
initiativ och driva frågor vill man styra mer över sina
egna liv.

Begränsade möjligheter till delaktighet
Självbestämmandet har stor betydelse för alla människor. Men under årtionden har inte personer med
utvecklingsstörning haft de yttre förutsättningarna
för att på allvar kunna bestämma över sina egna
liv. Genom en tillvaro dominerad av institutionsboende och begränsat tillträde till samhället har isolering och utanförskap präglat många utvecklingsstördas liv.
Under senare år har lagstiftning och reformer tillsammans med attitydförändringar delvis förändrat
förhållandena i en mer ”normaliserande” riktning.
Möjligheterna till delaktighet har ökat.
Det är dock fortfarande så att de verkliga möjligheterna till inﬂytande i stor utsträckning är begränsade, både vad gäller det egna vardagslivet och
samhället.
I projektet Alfa i Laholm försöker man stödja en
process med målet att enskilda personer med utvecklingsstörning ska erövra rätten att besluta om
det som gäller den egna tillvaron och samtidigt
sträva efter att påverka omgivningen. Avsikten är
att utveckla nya sätt att bygga demokrati, där personer med utvecklingsstörning inte bara ses som
personer med begränsningar, utan som personer
som har något att tillföra samhället.

När man bestämmer själv
Det ﬁnns många negativa föreställningar om vad
människor med utvecklingsstörning kan och inte
kan. Dessa föreställningar härstammar ofta från
institutionsepoken och de stämmer dåligt överens
med hur många i denna grupp själva deﬁnierar sig
och sin situation idag.
De erbjudanden som samhället ger är ofta inriktade på att organisera aktiviteter, att lägga livet till
rätta.
Däremot är möjligheterna till egen organisering
inte prövade i någon större utsträckning. De ﬂesta
har få förutsättningar att på egen hand påverka och
utveckla sin situation.
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Magnus Tideman är ﬁl dr och verksam som forskare och universitetslektor på Wigforssinstitutet i
Halmstad. Han har bl a gett ut följande skrifter:
Detta är inte en politisk fråga? 1997. (Tillsammans
med Staffan Sandén)
Perspektiv på funktionshinder och handikapp. (Redaktör) 1996.
Lever som andra. 1997.
I gränslandet mellan grundskola och särskola.
1998.
Handikapp; synsätt, principer, perspektiv. (Redaktör) 1999.
Normalisering och kategorisering. Avhandling.
2000.
Den stora utmaningen – om att se olikhet som
resurs i skolan (2004).

På mötesplats 10:an har egenorganisering provats under några år. Erfarenheterna visar att det
sker något spännande och viktigt när deltagarna
själva bestämmer. Istället för att anordna en mängd
aktiviteter så handlar det ofta om att diskutera existentiella frågor. T ex har frågor om föräldraskap,
relationer, makt och ansvar stått i fokus för diskussionerna på mötesplats 10:an. Intrycket blir att det
sker en personlig utveckling som tar sig uttryck i att
man kan klara olika sociala situationer på ett annat
sätt än tidigare. Erfarenheten verkar vara att det
ur samtal och aktiviteter om allvarliga och viktiga
livsområden växer fram något väsentligt för deltagarnas hela liv.

Brister i omgivningen skapar handikapp
En huvudfråga när man funderar över särskoleökningen liksom möjligheterna till ett värdigt vuxenliv handlar om vilket grundläggande synsätt vi har
på människors olikheter, hur handikapp skapas
och hur detta ska ”hanteras”.
Om vi vidhåller det traditionella individuella/
medicinska perspektivet blir handikapp en fråga
om individens bristande förmåga. Det är något
biologisk-genetiskt fel som måste upptäckas, diagnostiseras och behandlas och handikapp är något
oönskat som ska korrigeras och minimeras. Intresset riktas därmed i första hand mot individen som
ska korrigeras och behandlas, gärna under segregerade former.
5

En skola för alla?
1968, drygt 120 år efter folkskolans införande, ﬁck alla barn i Sverige rätt till undervisning. Då kom även barn och ungdomar med
utvecklingsstörning att omfattas av skolplikten och den moderna
särskolan växte fram.
De första 20 åren var andelen särskoleelever mellan 0,6 och 0,8
procent av hela antalet skolelever. Men efter kommunaliseringen av
skolan har andelen ökat dramatiskt. 2004 var den 1,43 procent!
Antalet elever i särskola
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Om vi istället anlägger ett mer relativt perspektiv
på handikapp så riktas intresset mot det samspel,
den relation, som människor med olika funktionshinder har med omgivningen (i vid bemärkelse).
Det innebär att människor som har någon typ av
funktionsnedsättning handikappas när omgivningen inte anpassas och tar hänsyn till individernas förutsättningar. En och samma person kan vara handikappad i vissa situationer men inte i andra.
Det relativa synsättet innebär ett gemensamt ansvar för att undvika att situationer eller relationer
skapar handikapp. Särskoleökningen kan ses som
ett illustrativt exempel på handikappets relativa natur där handikapp skapas bland annat genom att
den vanliga skolan fått svårare att möta elevernas
behov. Ett sätt att se på detta är att betrakta grundskolan och särskolan som kommunicerande kärl.
Ju sämre grundskolan förmår att möta elevers olikheter, förutsättningar och behov desto ﬂer behöver
särskolans särskilda insatser. På samma sätt har vi
länge vetat att en generell och kvantitativt och kvalitativt god välfärdspolitik minskar behovet av särskilt
stöd och service.
6

Läsåret
2004/05

Utveckling på tvärs
Det vi ser exempel på i särskoleökningen kan beskrivas som en utveckling som går på tvärs mot ambitionerna om att skapa ”en skola för alla”. På sikt
riskerar den utvecklingen att bidra till ett särskilt
vuxenliv för f.d. särskolelever och därmed ett ännu
mer segregerat samhälle.
Det ﬁnns viktiga motkrafter mot detta, som t.ex
10:an och Alfa, men det är kanske ändå dags att
på allvar diskutera vilka förutsättningar som krävs
för att vi verkligen på allvar ska kunna skapa ett
samhälle för alla? Ett samhälle där vi inte behöver
kategorisera så många som funktionshindrade för
att de ska få det stöd och hjälp de behöver, där toleransen för att vara olika är större och där människors olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper
och behov kan ses som en tillgång istället för ett
problem.
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En skola för alla?
”Ibland används uttrycket ’svaga grupper i samhället’ för att
påtala behov av ökade resurser och stöd till personer med funktionshinder” säger Kristina Szönyi. ”Men trots de goda intentionerna, sade mig min erfarenhet att detta inte stämde. Under
ﬂera år har jag arbetat som ombudsman i olika brukarorganisationer för funktionshindrade och deras anhöriga, och jag har
arbetat med forskning och utvecklingsfrågor inom landstingets
habilitering. Trots den erfarenheten kunde jag inte minnas att
jag hört någon tala om sig själv som svag eller tillhörande en
svag grupp. Ur denna paradox föddes min nyﬁkenhet på hur
personer som av andra kategoriseras som avvikande, uppfattar
sig själva”.
Kristina Szönyi, Särskolan som möjlighet och begränsning
– elevperspektiv på delaktighet och utanförskap. 235 sidor. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Avhandlingen
kostar 220:- och kan beställas på tel 070 484 80 65 eller
e-post: kristinas@ped.su.se

Eleverna
accepterar
inte rollen
som avvikare
Av Kristina Szönyi
”Jag får mer hjälp än på den andra skolan.”
”Nu har jag förskräckligt många kompisar.”
”Här ute på gården är det en del som retas för att man går i särskola…de
brukar säga –Du kan inte läsa.”
”Jag har varit med om att kompisar som inte har gått i särskola, när de gått
ut med mig t.ex., då känner jag att de låtsas som att de inte känner mig.”
”Titta, där kommer CP-ungen, säger vissa.”

C

itaten ovan illustrerar vad det kan betyda att vara elev i särskolan. Det är röster från fyra olika elever, men det skulle
också kunna vara från en och samma.
Just denna dubbelhet, om särskolan som
både möjlighet och begränsning, var nämligen
typisk för den motsägelsefulla bild som framINTRA 1 • 06

trädde när särskoleelever själva berättade om
sina erfarenheter.
Eleverna kommer sällan till tals
Särskolan diskuteras och debatteras med jämna
mellanrum. Ibland är det ökningen av antalet elever i särskolan som debatteras och ibland ifrågasätts
7

En skola för alla?
Jenny i samma klass var noga med att framhålla
att eleverna i särskolan inte skiljer sig från andra
elever. Så här berättade hon om varför hon gick i
särskoleklass: ”Det är bara att jag inte kan så bra, att
jag inte kan hänga med. Det är inte något mer därför jag
går i särskola”.

Saknat kamrater
Även om eleverna i huvudsak framhöll särskolans
vanlighet beskrevs den i kontrast till deras tidigare
skolerfarenheter, som ofta var just grundskolan.
Elever som berättade om att de tidigare saknat
kamrater, känt sig utanför och blivit retade, beskrev
att de i sin nuvarande klass hade många kamrater
och en bra gemenskap. De som tidigare inte klarat
av skolans kunskapskrav berättade att de utvecklats
och fått mycket stöd och hjälp från läraren när de
börjat i sin nuvarande klass.
Det blev tydligt att eleverna beskrev två olika typer
av utanförskap som förändrades till delaktighet i
särskoleklassen.
Den ena typen av delaktighet bestod av sociala
relationer som utvecklades mellan eleverna.
Den andra varianten illustrerades av att eleverna
blev delaktiga i undervisningen genom att de i särskolan mötte lärare som förstod deras svårigheter
och på olika sätt anpassade undervisningen.

Särskolans dubbla innebörder

I ett hus vid vägens slut... Foto: Stefan Ilstedt

särskolan som en egen skolform. Oavsett vilken
ståndpunkt man har kan man nog vara överens om
att alla har elevernas bästa i fokus.
Därför är det lite märkligt att eleverna själva så sällan kommer till tals. Deras erfarenheter
och åsikter bör rimligtvis utgöra en viktig pusselbit för att vi ska kunna skapa
en skola för alla. Jag har velat ta reda på
hur elever i särskoleklasser själva upplever sin skolvardag. 25 ﬂickor och pojkar
från skolår ett till och med sista året i
gymnasiesärskolan, har intervjuats,
men långt ﬂer har gått i de klasser där
jag också genomfört observationer.

Elevernas skola

”...grundskolan
höll på att
reta oss för
särskolebarn...”

Den egna klassen framställdes i elevernas berättelser på ett traditionellt sätt.
Eleverna lyfte fram sådant som nog alla
barn menar är typiskt för en skolklass. Klasskamrater, en lärare, klassrum, bänkar, schema och att
man lär sig saker, framhölls av de yngre eleverna.
Eleverna var dock (med undantag av några få)
införstådda med att deras klass betraktades som en
annorlunda klass av andra och att de sågs som annorlunda elever. Det var därför viktigt för dem att
framhålla det som förenade de olika skolformerna,
det som kan sägas vara det vanliga.
”Det är en helt vanlig klass”, säger t.ex. Dennis på
mellanstadiet, när han berättar om hur han brukar
beskriva sin klass för andra.
8

Att vara elev i särskolan visade sig dock ha ﬂera
innebörder.
Medan gemenskapen med de egna klasskamraterna var något positivt beskrev eleverna att relationerna med andra, utanför särskolan, var mer problematiska. Det handlade både om erfarenheter av,
och en oro för, att bli retad.
Detta var genomgående för alla
elever oavsett ålder.
Här var det just tillhörigheten till
skolformen särskola som skapade
problem. Så här berättade Lars, en
elev på högstadiet: ”För grundskolan
höll på att reta oss för särskolebarn, här
kommer särskolebarn”.

Delaktighet och utanförskap

Elevernas erfarenheter av särskolan
var olika långa. Några hade precis börjat och andra hade gått hela sin skoltid
i särskoleklass. Trots dessa skillnader
fanns det genomgående drag som återkom i nästa
alla elevers berättande och det var pendlingen mellan delaktighet och utanförskap.
De positiva inslagen av gemenskap med kamrater
i klassen och känslan av att ”duga som man är”, följdes av upplevelser av att inte få tillträde till andra
gemenskaper utanför särskolan och erfarenheter
av att bli retade och mobbade.
Särskoletillhörigheten innebar att eleverna inte
riktigt kände sig accepterade som ”vanliga elever”.
Denna dubbelhet var något som eleverna mer eller
mindre ständigt var tvungna att hantera.
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En skola för alla?
Använder inte ordet ”utvecklingsstörd”
När eleverna berättade om sig själva och om varför
de gick i en särskild klass använde de sig inte av beteckningen utvecklingsstörd, utan talade istället om
de svårigheter de hade. Ofta handlade det om att de var långsamma, hade
svårt för något, t.ex. att räkna eller att
läsa. Eleverna placerade sig på så sätt
inom ramen för det som kan sägas
vara vanliga mänskliga variationer.
Även diagnosen dyslexi, som några
nämnde att de hade, ansågs vara en
svårighet som man kunde ha, utan att
man för den skull blev annorlunda.
Det här sättet att förstå sina egna
svårigheter innebar att eleverna i stor
utsträckning såg positivt på sina egna
utvecklingsmöjligheter. Deras målsättning var att de skulle leva ett liv som
andra när de blev vuxna. Genom det
extra stöd som särskolan erbjöd, mindre klasser och extra skolår, tänkte
sig en del elever att de kunskapsmässigt skulle komma ikapp jämnåriga i
grundskolan.

upplevde i olika situationer, inte uteslutas från en
mer generell ungdomsgemenskap eller samhällsgemenskap.

De äldre funderar mer
På ﬂera olika sätt framträdde en rad
svårigheter som eleverna upplevde
och hanterade, svårigheter som hade
att göra med särskoleplaceringen.
Medan de yngre eleverna tycktes
vara mer tillfreds med delaktigheten i den egna klassen, funderade de
äldre kring vilka de själva var, ofta i
relation till andra utanför särskoleklassen. Frågan om tillhörigheten till
särskolan gick att förena med andra
tillhörigheter.
Det var inte självklart för eleverna
i studien att de tillhörde en generell
ungdomskultur eller ungdomsgemenskap. Sara som gick sista året på
gymnasiet berättade så här: ”Jag har
varit med om att kompisar som inte har
gått i särskola, när de gått ut med mig
t.ex, då känner jag att de låtsas som att
de inte känner mig”.
Många upplevde att de måste kvaliﬁcera sig för få tillhöra ungdomskulturen. Det tycktes i stor utsträckning
handla om att vara elev i grundskolan eller inom
den traditionella gymnasieutbildningen.

”...använde
de sig inte av
beteckningen
utvecklingsstörd, utan
talade istället
om de
svårigheter
de hade...”

Begränsade valmöjligheter
Samtidigt som eleverna hade en optimistisk framtidsbild, var de också medvetna om att
särskolan innebar betydande inskränkningar. Det
handlade t.ex. om begränsade valmöjligheter på
gymnasiesärskolan och senare i livet.
För några var just övergången till gymnasiet deras
första möte med begränsningar på ett mer konkret
sätt. Lars, som till hösten skulle börja på gymnasiesärskolan, hade velat gå något annat program
om möjligheten funnits. Så här berättar han om sitt
val: ”Jag hade valt något annat, som Martins syster. Hon
tog körkort. Skolan hjälpte henne med körkort. De betalade
halva körkortet. Men det ﬁck inte vi. Hon går inte i ’sär’
heller. De som går i vanlig, får välja ännu mer”.

Skolelev eller särskoleelev
Strävan efter att vara en del i en mer generell ungdomsgemenskap, den som omfattar alla, betydde
inte att eleverna bortsåg från sina individuella svårigheter. Däremot ansåg de inte att dessa svårigheter hade någon avgörande betydelse för vilka de
var.
Lite förenklat kan man säga att eleverna försökte
upprätthålla en självbild av att vara skolelev, trots att
omgivningen många gånger främst såg dem som
särskoleelever. De accepterade inte rollen som avvikande eller annorlunda elever, utan menade att
den speciella skolform de gick i inte på något avgörande sätt gjorde dem annorlunda.
I avhandlingen har jag beskrivit denna ständigt
pågående process som elevernas vanliggörande.
Detta kunde se olika ut och skilde sig också åt med
avseende på elevernas ålder. Det gemensamma målet tycktes dock vara att, trots de svårigheter man
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Både möjlighet och begränsning
Särskolan innebär både möjligheter och en begränsningar för eleverna.
Elevernas delaktighet i särskolan utesluter dem
i viss mån från delaktighet i andra sammanhang.
Detta är en balansakt som många känner väl till,
även om det sällan tidigare har dokumenterats i
forskningssammanhang. Jag menar att den kunskapen också bör få konsekvenser för hur ”en skola för
alla” skall organiseras.
En inkluderande skola är en skola där alla elever kan känna tillhörighet och vara en del av hela
skolan, men också få stöd och social gemenskap.
Detta är skolans utmaning och förutsätter en större
öppenhet inför olikheter. Ansvaret ligger på hela
skolan och inte enbart på särskolan.
Min studie visade att elever vill vara en del av ett
större sammanhang än enbart särskolan. Därför
måste särskolan och grundskolan/gymnasieskolan
arbeta mycket nära varandra, så att elever med olika förutsättningar möter varandra på ett naturligt
sätt i skolvardagen. Elevernas eget perspektiv måste
få en mer framträdande roll.
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Eva Valtersson är arbetskonsulent i Jakobsberg norr om Stockholm. Hon är anställd på
Misa, ett företag som sysslar med supported employment (anställning med personligt
stöd) för bland annat personer med lindrig utvecklingsstörning. Hon har upplevt att de
ﬂesta som har den diagnosen inte vill kännas vid den. Är det inte dags att vi lyssnar
på dem?

Dags för
en ny
diagnos!

I

”inlärningssvårigheter” säger mer
om problemen och behoven

mitt arbete som arbetskonsulent på Misa AB
möter jag människor som har diagnosen ”lindrig utvecklingsstörning”. Det är främst unga
människor och de har ofta fått sin diagnos sent i
livet. De ﬂesta har gått i vanlig grundskola och sedan på särgymnasium.
Min erfarenhet är att många med den diagnosen inte vill kännas vid den, inte kan identiﬁera sig
med den.

Inte bristande handikappmedvetenhet
En del skulle kanske kalla det för ”bristande handikappmedvetenhet”, men jag tror inte att det
handlar om det, eftersom min erfarenhet är att
de kan beskriva sina svårigheter. Det kan t.ex. vara
inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, svårigheter att förstå abstrakta beskrivningar och att
uppfatta och planera sin tid.
Jag upplever att det snarare handlar om hur man
vill, eller rättare sagt inte vill, bli beskriven och bli
sedd. Jag tror också att den allmänna bilden av personer med ”utvecklingsstörning” är en helt annan
än hur de med ”lindrig utvecklingsstörning” upplever sig själva.
Även andra, utomstående personer verkar uppfatta ”utvecklingsstörning” som en diagnos som
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inte stämmer överens med den här gruppen. Därför använder jag begreppet ”inlärningssvårigheter”
när jag för fram denna grupps intressen och behov,
istället för den egentliga diagnosen. Dels för att jag
tycker att det ger en mer rättvisande bild av problemen och behoven, dels för att de människor jag
arbetar med själva föredrar att beskriva sina problem/behov på det sättet.

WHO:s deﬁnition
Diagnosen utvecklingsstörning brukar delas in i tre
grupper enligt WHO:s deﬁnition;
• grav utvecklingsstörning
• måttlig utvecklingsstörning
• lindrig utvecklingsstörning
Personens IQ-nivå avgör vilken diagnos hon eller han tilldelas, dvs ju lägre IQ desto grövre utvecklingsstörning har man. Svårigheterna varierar
mycket mellan de olika grupperna. De som har en
grav utvecklingsstörning har stannat på en tidig utvecklingsnivå och upplever allt på ett mycket konkret sätt. De kan inte utveckla ett talspråk, och det
är vanligt med ﬂera funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning. När man har
en lindrig utvecklingsstörning deﬁnieras svårigheINTRA 1 • 06

terna främst som inlärningssvårigheter och svårigheter att förstå abstrakta uttryck.

Administrativ deﬁnition
I Sverige säger man att ca 0,5 % av befolkningen
har en utvecklingsstörning, och då använder man
den s.k. administrativa deﬁnitionen vilken omfattar personer som går i särskola eller har LSS-insatser. Om man istället skulle använda sig av den
s.k. psykologiska deﬁnitionen vilken omfattar alla
personer med IQ under 70, så skulle 2-3 % av befolkningen ha en utvecklingsstörning. (Fakta från
Hjälpmedelsinstitutet).
Redan här ser man att det är en hårﬁn skillnad
mellan att vara ”normal” och att vara ”utvecklingsstörd”. Många personer som får diagnosen lindrig
utvecklingsstörning ligger just på den hårﬁna gränsen.
Att få en diagnos innebär bl.a. att man har rätt till
det stöd och den hjälp man faktiskt behöver, t.ex.
hjälp i undervisningen eller bistånd i andra former.
Det innebär säkert också en lättnad för många att
äntligen få en förklaring till de svårigheter man har
kämpat med hela livet. Men det innebär också en
stigmatisering.

Är det här ett problem?
Vad innebär det då att människor med ”lindrig utvecklingsstörning” inte accepterar sin diagnos? Har
det någon betydelse?
Jag anser att det har betydelse, för jag ser att det
kan leda till dubbelt utanförskap. Många känner
varken grupptillhörighet med andra utvecklingsstörda eller med personer utan utvecklingsstörning, vilket kan leda till isolering och ensamhet.
Man har svårt att hitta tillhörighet, aktiviteter och
social samhörighet i de klassiska föreningarna för
utvecklingsstörda, eftersom man inte vill deﬁniera
sig som utvecklingsstörd och därmed inte söker sig

dit. Jag märker att man känner sig för lite funktionshindrad i sådana sammanhang. Å andra sidan
är det väldigt svårt att hitta tillhörighet, aktiviteter
och social samhörighet i ”normala” sammanhang,
eftersom man där upplever sig som utanför och annorlunda. Det stöd och den hjälp som kan behövas
erbjuds inte automatiskt i ”normala” sammanhang,
t.ex. på arbetsmarknaden, i föreningsliv, på kurser
och inom idrott.

Vad är alternativet?
Kan vi då inte bara ignorera diagnosen? Både ja
och nej skulle jag vilja svara. Ja, det kan vi; i mitt
arbete har jag förmånen att få koncentrera mig
på varje individs förutsättningar och jag utgår från
hennes/hans styrkor och förmågor här och nu.
Bristande förmågor och svårigheter kan kompenseras på olika sätt, t.ex. med tidshjälpmedel, anpassad arbetsmiljö, boendestöd och så vidare.
Och nej, det kan vi inte; en diagnos bär man alltid
med sig. Det är en stämpel på att du är annorlunda,
och det innebär också till viss del en utestängning
från delar av samhället. De personer som har en
diagnos lägger stor vikt vid den (förmodligen ännu
större när man inte riktigt vill acceptera den) och
omgivningen lägger också vikt vid den.

Dags för en ny diagnos!
Gagnar diagnosen ”lindrig utvecklingsstörning”
individen, eller är den snarare en belastning?
Det ﬁnns inget enkelt svar på frågan, men jag
tycker att det är på tiden att börja kalla ”lindrig utvecklingsstörning” för något annat. Och det görs
redan i praktiken av många. Allt ﬂer använder begrepp som ”inlärningssvårigheter” istället för den
egentliga diagnosen, vilket säger mer om problemen och behoven.
Eva Valtersson

Är det dags att skrota beteckningen ”lindrig utvecklingsstörning”?
Vi har bett Birgitta Norrman, erfaren psykolog och
legitimerad terapeut vid utbildningsförvaltningen i
Stockholm att kommentera Eva Valterssons förslag.
Så här skriver hon:

D

et ﬁnns många skäl till att byta begrepp. Kanske det starkaste skälet är vad de unga funktionshindrade själva tänker om sina svårigheter,
just det som Eva Valtersson påpekar. Själv har jag
använt uttrycket generella inlärningssvårigheter, dels
för att markera att det inte ﬁnns någon skarp gräns
mellan lindrig utvecklingsstörning oich svag begåvning, dels för att peka på att om man har generella
inlärningssvårigheter, så har man svårigheter på
många områden jämfört med om man har speciﬁka inlärningssvårigheter, t ex dyslexi.
Man kan också fundera över vad som är lämpliga
uttryck utifrån ett absolut, respektive ett relativt
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handikappbegrepp. I uttrycket utvecklingsstörning
ligger en absolut tolkning, en brist hos den enskilde.
I begreppet inlärningssvårigheter däremot, markeras samspelet med miljön genom att inlärningen
betonas. Det blir tydligt att svårigheterna handlar
om en gradskillnad. Och visst är det så att vår ofﬁciella handikappolitik förespråkar en relativ syn
på handikapp!
Dock ligger lagstiftningen efter. För att få behörighet att tas emot i särskola t ex, fordras att man
inte förväntas uppnå grundskolans kunskapsmål
för att man är utvecklingsstörd. Då räcker det inte
med att beskriva svårigheterna i termer av inlärningssvårigheter, utan man måste knyta ihop det
med nivån för utvecklingsstörning. Detta lär vi få
leva med länge, eftersom särskolan som särskild
skolform kommer att ﬁnnas kvar i många år.
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Karl kommenterar:

Alternativ
till LSS

Sveriges
Kommuner och
Landsting.
Ansvarsprojektet.
Alternativ till rättighetslagstiftning
inom kommunal
vård och omsorg
– vad behöver ändras och varför?
41 sidor. 2005.
Pris 50:plus porto.
www.svekom.se

Kommunförbundet förtröttas ej . . .

Karl Grunewald

Återigen angriper Kommunförbundet LSS. Genom att
ta bort överklagningsrätten vill man ”skapa möjlighet
för egna kommunala prioriteringar, samt befogenhet att
ställa vissa behövande i kö.”

D

en statliga Ansvarskommittén skall analysera för- och nackdelarna med rättighetslagarna, bl. a. LSS. Kommun- och landstingsförbunden har därför publicerat en 40-sidig skrift
författad av deras jurist Leif Petersén. Den måste
uppfattas som representativ för den diskussion som
förs inom förbunden.

Rätt att ställa vissa i kö
Syftet med skriftens förslag sägs vara ”att öka utrymmet för den kommunala självstyrelsen och skapa möjlighet för egna kommunala prioriteringar, samt befogenhet
att ställa vissa behövande i kö.” – Det är ju vad man
kallar för klartext.
Inte någonstans i skriften nämner Petersén den
enskildes behov av tillit och trygghet till kommunens beslut. Att LSS antogs av en enig riksdag och
att denna poängterade vikten av att lagen garanterar en hög nivå på stödet till svårt funktionshindrade personer, oavsett var i landet de bor, lämnar han
helt därhän. Petersén skjuter in sig på rätten att
överklaga ett beslut med hänsyn till utformningen
av själva insatsen och dess lämplighet, s.k. förvaltningsbesvär.

För- och nackdelar
Petersén anser att LSS är betydligt bättre konstruerad än socialtjänstlagen. Insatserna i LSS är mera
preciserade, vilket ger en större förutsägbarhet.
Nackdelarna med LSS är att den ”sprängt alla ekonomiska ramar och att kostnadsökningen inte visar någon
tendens att minska. Såväl antalet insatsberättigade som
insatsernas omfattning per person synes ha ökat på ett sätt
som behöver utredas närmare.”
Petersén presenterar inte en enda siffra som belägg för dessa påståenden. I verkligheten har kostnadsökningen per insats och person varit mycket
modest. Och kostnaderna för LSS-boende och
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daglig verksamhet har t.o.m minskat! Kostnadsökningen domineras helt av personlig assistans, som
är föremål för en särskild utredning.
Det är väl självklart att om en grupp tidigare gravt
försummade medborgare erhåller nya rättigheter
så kostar det! Varför inte istället angripa kommunernas bristande planering och budgetering?
Kostnadsökningen är till stor del en följd av den
långsamma implementeringen av lagen. Se bara
på skillnaderna mellan kommunerna som har blivit oacceptabelt stora. Idag varierar antalet som får
LSS-insatser från 14 till 150 personer per 10 000
invånare!

Färre får insatser
Det ﬁnns skäl att påminna författaren om att antalet i behov av insatser skattades till 100 000 personer, men utgör i verkligheten ca. 53 000. Att endast
hälften får insatser beror inte enbart på en felbedömning. Vi vet t. ex. att endast ca. 3 000 personer
med psykiska funktionshinder får insatser mot beräknade 20 000. Vi vet även att många andra hänvisas av kommunerna till den mindre rättighetsbärande socialtjänstlagen, trots att de är kvaliﬁcerade
för LSS-insatser.

Sanktionsavgifterna
Petersén för fram sanktionsavgifterna – de avgifter
som kommunen får betala om man trotsar ett domstolsutslag – som ett argument mot LSS. Avgifterna
har skapat en förtroendeklyfta mellan staten och
kommunerna, skriver han. – Det har de säkert gjort.
För att inte tala om allmänhetens minskade förtroende till sin lagtrotsande kommun. Kan man tänka
sig ett större sabotage mot demokratin i ett samhälle, än att en myndighet vägrar följa en dom?
Tillsammans med ”kostnadsexplosionen” försvårar de särskilda avgifterna huvudmännens förmåga
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Karl kommenterar:
att klara sina andra lagstadgade åtaganden, menar
Petersén. Några siffror som motiverar denna slutsats presenteras inte. I verkligheten är summan av
kommunernas särskilda avgifter försumbar i relation till den samlade LSS-budgeten. För övrigt kan
den ju förebyggas!

Tre alternativ

Attt föra över de ca. 25 000 funktionshindrade under 65 års ålder, som får bistånd med stöd av socialtjänstlagen, till LSS, förespeglar inte Petersén. Det
vore i verkligheten en både rationell och humanitär förbättring.
Petersén förstår det politiskt omöjliga med en
Äldre funktionshindrade
sådan omfattande förändring.
Därför föreslår han tre alternativ
Hur vill då Petersén ha det?
En positiv särlag
Han tar upp de två förbundens Hur vill då Intra ha det? Läs ar- vid ett bibehållande av LSS. Helst
tidigare krav på att staten skall ta tikeln Skapa en positiv särlag i bör överklagningsrätten beträföver ”det fulla ansvaret för rättig- Intra nr 2/2000. Den ﬁnns att fande lämplighet och innehåll i
ett beslut tas bort. Alternativt till
hetslagstiftningens implemente- läsa på vårt nätarkiv:
detta skall domstolarna endast få
ring och ﬁnansiering.” De har se- www.intra.info.se
pröva om rätt till insats föreligger
dan dess framfört att staten borde
eller ej. Någon nivåbestämning
ta över även ansvaret för verksamheten. Hur det skulle gå till har man aldrig beskrivit. av en insats skall inte få prövas. Ett tredje alternativt
till detta är att domstolen skall få pröva nivån, men
– Det är naturligtvis helt verklighetsfrämmande.
Det förstår Leif Petersén. Därför har han hittat ett bara om den är uppenbart oskälig.
Samma tre alternativ gäller för ett bibehållande
nytt argument mot LSS: Den har en starkt exkluderande effekt på äldre funktionshindrade, som inte av socialtjänstlagen, men den bör samtidigt göras
klarar av lagens krav på att ingå i personkretsen. mer detaljreglerad och konkret i fråga om rättigDetta kan man ifrågasätta ur likställighetssynpunkt, heter och biståndsnivåer. Som LSS!
skriver han.
Slutsats: Mycket skall man höra innan öronen falHela 80% av personerna i LSS har en utvecklings- ler av.
störning – ett tillstånd som per deﬁnition är förvärvat före 16 års ålder och sedan följer personen
Falsk och omoralisk
genom hela livet.
Petersén anser att samma stöd skall utgå till 85- Det är inte första gången som Kommunförbundet
åringen som levt ett rikt liv och fått åldersrelaterade angriper LSS. 1999 gav man ut skriften En samlad
funktionshinder i livets slutskede, som till 20-åring- lag om vård och omsorg? Den gången ansåg man att
en som haft ett funktionshinder sedan födseln. Det- LSS ”brister i fråga om helhetssyn och ﬂexibilitet”.
ta innebär inte att äldreomsorgen, enligt Petersén Man påstod sig vilja ”bidra till en mer jämlik ställbör komma i nivå med LSS-insatserna – det ﬁnns ju ning mellan såväl olika grupper av funktionshininga formella hinder för kommunerna att genom- drade som mellan funktionshindrade och andra
föra en sådan utjämning idag.
behövande grupper”. Därför föreslog man en ”skylNej det är inte en sådan utjämning han syftar till dighetsbaserad lag” i stil med hälso- och sjukvårdsnär han föreslår att reglerna i LSS bör föras över till lagen. Därigenom skulle den enskilde inte få rätt
socialtjänstlagen ”för att möjliggöra en samlad syn på att pröva innehållet i ett beslut i domstol.
innehållet i vården och omsorgen om äldre och funktionsDen skriften var i grunden falsk och omoralisk.
hindrade”… ”Detta behov är i dag större än någonsin om Falsk, därför att den gång på gång motiverade sina
ett kommunalt huvudmannaskap skall kunna klara både förslag med andra motiv än de verkliga. Omoralisk
de äldres och funktionshindrades samlade behov utifrån därför att den ville bryta sönder den mödosamt
en syn på likvärdighet i vården.”
uppbyggda solidariska samhällssyn, som ligger till
Av detta förstår man att med ”likvärdighet” me- grund för rättighetslagen LSS.
nas ”lika dålig”.
KG

Inte första gången . . .
D

et är inte första gången som man vill försämra
funktionshindrades rätt till samhällets stöd.
Vår första fattigvårdsförordning 1847 hade inte
fungerat många år innan den angreps. Det var nödåren 1867 och 1868 som gav anledning till en intensiv debatt i riksdagen om att minska socknarnas
och städernas obligatoriska åtaganden. De frivilliga insatserna borde ges större utrymme baserade
på ”den kristliga kärlekens rena, goda och riktiga
grundval” och tiggeriet borde accepteras, dock enINTRA 1 • 06

dast inom den egna kommunens område. – Det
blev ﬂera statliga kommittéer och slutligen antogs
1871 års fattigvårdsförordning. En förbättring blev
att ”vanförhet och sjukdom” som skäl för bistånd
byttes ut mot ”kropps- eller sinnessjukdom, vanförhet eller lyte”. Men samtidigt infördes en restriktivare hållning mot de fattiga och ökade möjligheter
för varje kommun att utforma sin fattigvård efter
egna förutsättningar. Någon överklagningsrätt
fanns inte.
KG
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Karl kommenterar:
Glöm inte syskonen!
Ett syskon är en människa som
vi har levt tillsammans med,
kanske är det den längsta relationen i livet. Om det är ett
biologiskt syskon är vi frukt av
samma människors kärlek. Något
att vara rädd om.

S

å skriver Birgitta Berg Wikander i en nyutkommen
skrift om syskon till barn med
funktionshinder.
Lotta Dellve berättar om hur
syskonens reaktioner skiljer sig
beroende på vilket funktionshinder som barnet har. Har det
en autism uppvisar syskonen
mer depressiva symtom, än andra jämförbara barn. Symtomen
är dock beroende av svårighetsgrad, ålder och kön och syskonets kunskaper om autism.
Syskon till barn med Downs
syndrom har visat sig ha en
bättre anpassning och mindre
problematiskt beteende än andra barn(!).
Syskon till barn med andra
utvecklingsavvikelser beskrivs ha
mer anpassnings- och beteendeproblem. De har lärt sig tänka
och värdera familjerelationer
med en annan referensram och
har mer vårdande relationer.
I en studie tyckte hälften
av antalet syskon att de hade
tillräckiga kunskaper om sitt
syskons funktionshinder. Men
endast 13% hade fått ställa
frågor till läkare, 30% hade varit
med på habiliteringen eller
sjukhuset och 27% varit med i
någon syskongrupp.
Detta visar hur försummade
syskonen är! Det skall dock
sägas att 55–65% (12–18 år) var
nöjda med livet, hade framtidstro och självkänsla.
I boken beskrivs hur man kan
stödja syskonen, både individuellt och i grupp. Det avsnittet
borde inspirera många!
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Jag ﬁnns också! Om att vara
syskon till en bror eller syster med
svår sjukdom eller funktionshinder. 102 sid. Skriftserie 2005:5.
Tel. 08-679 60 78. Pris 90:- plus
porto. www.barnhuset.com
14

Sorgebarnet
Råd och Stöd

P

aragrafen om rätt till råd
och stöd är LSS sorgebarn.
Ingen paragraf har varit föremål
för så mycket utredning och så
stor oenighet. Det började med
att regeringen 1994 oskickligt
nog förde in en ny paragraf i
hälso- och sjukvårdslagen, att
landstingen skall erbjuda invånarna habilitering och rehabilitering. Paragrafen infördes
utan att man samtidigt angav att
habilitering även fortsättningsvis
skulle vara en del av råd och
stöd. Det var Regeringsrätten
som upptäckte det några år
senare.
Regeringen bollade då frågan
över till Bemötandeutredningen
1999, som ansåg att lagen måste
förtydligas med utgångspunkten
att återställa det ursprungliga
syftet.
Efter några år ﬁck en ny statlig
utredning uppdraget att formulera det. Det tog tre år för dem
att föreslå ett tillägg i LSS att i
insatsen råd och stöd skall det
ingå sådan rehabilitering och
habilitering som inte tillgodoses
genom hälso- och sjukvårdslagen. Alla var eniga utom de två
som representerade Sveriges
kommuner och landsting. De
vill till varje pris undvika att habilitering blir överklagningsbar.

Som Intra förutspådde i nr
4/2004 vågar regeringen inte
gå emot kommunförbunden.
Den anser nu att frågan inte
är fullständigt utredd (!) och
har därför gett Socialstyrelsen i
uppdrag att undersöka om LSS
personkrets får sina behov av
rehabilitering och habilitering
tillgodosedda genom hälso- och
sjukvårdslagen.
Det är i praktiken ett omöjligt
uppdrag, som dessutom missar
själva poängen med att råd och
stöd skall vara sammanvävd
med habilitering. Att spränga
loss de medicinska insatserna är
ett sabotage mot den helhetssyn,
som måste prägla samhällets
stöd till personer med funktionshinder.

Beviljats
men inte fått

S

tatsrådet Ylva Johansson har
lagt fram en lagrådsremiss
med förbud i socialtjänstlagen
att bevilja en insats som inte kan
infrias inom rimlig tid. Samma
förbud föreslogs gälla även
för handikapplagen LSS. Men
statsrådet Berit Andnor, som är
ansvarig för LSS, passar. I remissen står att regeringen avser att
återkomma i samband med att
Assistanskommitténs delbetänkande bereds, som är ute på
remiss nu. Vi misstänker att det
tar minst ett år.
Det är inte första gången som
handikapplagen LSS kommer
i bakvatten i relation till den
stora socialtjänstlagen. För tio
år sedan infördes Lex Sarah
i socialtjänstlagen, om personalens skyldighet att anmäla
missförhållanden till den ansvariga nämnden. Men det dröjde
fem år innan LSS förstärktes
med samma paragraf. Årslånga
fördröjningar skedde även med
föreskrifterna om att god kvalitet skall gälla för verksamheten
och att den fortlöpande skall utvecklas och säkras. Och samma
sak hände med föreskrifter om
dokumentation och gallring.

Konferens om
rättstrygghet för
personer med
utvecklingsstörning
Vuxenskolan och Brottsofferjourernas riksförbund anordnar en Rättstrygghetskonferens med fokus på vuxna
personer med utvecklingsstörning, torsdagen den 30 mars
2006, kl 9.00–16.30 på Nalen
(Regeringsgatan 74) i Stockholm.
Obs! Anmälningstiden gick ut
den 17/2 men ev ytterligare
platser kan ﬁnnas kvar.
Anmälan till Maria Lindström,
tel 090-70 42 50,
e-post: maria.lindstrom@sv.se
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Karl kommenterar:

En tung lärobok

P

eter Brusén och Anders Printz, båda
på Socialstyrelsen, har redigerat en
alldeles nyutkommen lärobok. Det
är en omfångsrik, uppslagsrik och kritisk
antologi, skriven av funktionshindrade och
professionella, varav några är föräldrar.

Den nationella handlingsplanen
Boken utgår från regeringens nationella
handlingsplan. Det låter som en byråkratisk
inskränkning, men dessbättre kastar författarna loss från handlingsplanens storstilade
visioner. I elva kapitel får man istället en
bred kunskapsöversikt.

Antalet sysselsatta minskar!
Bland bokens många bidrag har jag särskilt fäst mig vid Bertil Skölds kapitel om
delaktighet i arbetslivet. Han visar hur katastrofalt få funktionshindrade som är sysselsatta i öppna arbetsmarknaden. Antalet
har faktiskt minskat och varken den nationella handlingsplanen eller regeringen har
presenterat några verkningsfulla åtgärder
för att hejda den utvecklingen. Själv skissar Bertil Sköld på stommen till en sådan.
Jag har för min del aldrig läst något så konstruktivt i denna svåra och allvarliga fråga.
Anna Qvarlanders kapitel ”Jämställdhet
– kvinnor och män med funktionshinder” är
lysande. Där ﬁnns såväl konkreta analyser
som välmotiverade slutsatser. Och Julio Fuentes kapitel ”Funktionshinder, etnicitet och
marginaliseringsprocessen” är visserligen teoretiskt i överkant, men samtidigt avgörande
för vår förståelse för de problem som invandrare med funktionshinder möter.
David Ershammar skriver om hur man ska
nå ett ökat brukarinﬂytande. Utvecklingen
går långsammare i vårt land än i ﬂera andra. I England har man infört direct payment
– brukaren får pengar så att han kan välja
en annan servicegivare än den offentliga.
Ett system som är aktuellt i ﬂera länder. Vi
har i vårt land fastnat i bemötande. Nu gäller det att gå vidare till inﬂytande och makt.
”Att kunskap är makt kan kanske stämma.
Men sant är också att makten bestämmer
vad som är vedertagen kunskap. Det är det
som brukarinﬂytandet i grunden handlar
om – att dela makten över kunskapen”,
skriver Ershammar.

Målen behöver preciseras!
Det näst sista – och längsta – kapitlet handlar
om att mäta och beskriva levnadsförhållanINTRA 1 • 06

Peter Brusén, Anders Printz. Handikappolitiken i
praktiken Om den nationella handlingsplanen. 216
sid. Gothia 2006. Pris 272:- plus moms o porto.
Tel. 08-462 26 70.

den för personer med olika funktionshinder. Det är Karin Mossler och Anders
Printz, som visar hur komplex livssituationen är för den med funktionshinder och hur lite vi vet. Alla ﬁna mål om
jämlikhet, ett gott liv, leva som andra
etc, måste brytas ner till den nivå där
den enskildes upplevelser blir synliga. För
att åstadkomma det behövs annorlunda
mätetal än dagens.
Övriga kapitel handlar om framtiden,
handikappolitikens utveckling, tillgängligheten, barn och ungdomar, självbestämmande och bemötande. Där ﬁnns också ett
kapitel av Peter Brusén och Anders Printz
med titeln ”Förändringens eftertanke”.
Det känns nästan förmätet att peka på
områden som jag anser vara undervärderade. Men låt mig nämna några:

Personalens roll
Personalen och dess utbildning behandlas
inte i boken. Man säger att behovet av personal kommer att vara stort, det är allt.
Relationen mellan den enskilde och dennes personal är viktig att skärskåda. Denna
relation är ofta djupgående och långvarig
och har speciﬁka kvaliteter som är dåligt
beskrivna. Riktlinjer saknas helt.
”Vi och dom-attityden”, som var helt dominerande förr, har dessbättre lösts upp,
men vad har den ersatts med? Redan ett
kort samtal med personal på en gruppbostad avslöjar mängder med frågor om förhållningssätt och handlingsambivalens.

De enskilde i skuggan
Det relativa handikappbegreppet genomsyrar självklart boken. Den nationella
handlingsplanen lägger all kraft på omvärldsinsatser av typ tillgänglighet och bemötande.
Den enskilde med sina funktionshinder
har kommit i skuggan. I verkligheten har
många – särskilt de med omfattande funktionshinder – behov av regelbunden medicinsk hjälp för att minimera själva funktionshindret. Detta kräver en nära tillgång
till medicinska insatser väl integrerade i
handikappomsorgen. Men varken den nationella handlingsplanen eller denna bok
tar upp problemen med medicinsk habilitering. Det är som om beteendevetarna
lagt beslag på hela handikappomsorgen.
KG

Den Nationella
Handlingsplanen
År 2000 lade regeringen fram en
proposition som heter
Från patient till medborgare – en nationell
handlingsplan för handikappolitiken. (Proposition 1999/2000:79).
I den föreslår regeringen att de handikappolitiska insatserna
de närmaste åren bör
koncentreras till tre
huvudområden:
• att se till att handikapperspektivet
genomsyrar alla samhällssektorer,
• att skapa ett tillgängligt samhälle, samt
• att förbättra bemötandet.
År 2002 presenterade regeringen en
skrivelse som heter
Uppföljning av den
Nationella handlingsplanen för handikappolitiken. (Skrivelse
2002/2003:25). I den
redovisas vilka åtgärder som gjorts, vilka
insatser som kommer
att ha stor betydelse
närmaste åren, samt
det internationella
arbete som bedrivs för
att förbättra villkoren
för personer med funktionsnedsättningar.
Det är intressant att
notera att rättighetslagarna och deras tilllämpning inte behandlas i handlingsplanen
trots deras centrala
betydelse.
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Karl kommenterar:

Har min kommun råd?

F

ör första gången (2005) har nu det nya utjämningssystem mellan kommunerna fått
full effekt.
Utjämningssystemet är så ﬁfﬁgt konstruerat att
de kommuner som gör för lite för dem som har rättigheter enligt handikapplagen LSS, måste betala
en ”straffavgift” till de kommuner som har höga utgifter. Det innebär att 140 kommuner, de ﬂesta lågskattekommuner, betalar till ca 150 kommuner.
Summan som man betalar eller får ta emot,
räknas ut varje år genom att man utgår från den
genomsnittliga LSS-kostnaden för hela riket. Kostnaden räknas per invånare. Ju lägre utgift per invånare i kommunen, ju mer måste man bidra till
utjämningssystemet. Och ju högre utgift man har,
desto större är möjligheten att få pengar från utjämningspotten.

För dig som bor i en kommun som betalar – agera
för att pengarna ska stanna hemma! Det lönar sig
att ge mer LSS-stöd och service till funktionshindrade personer. Då stannar pengarna i kommunen
och det ger dessutom arbetstillfällen.
Det ﬁnns de kommuner som satt i system att ge
insatser med stöd av socialtjänstlagen, istället för
med stöd av LSS, därför det blir billigare för kommunen (men dyrare för den enskilde). Dom har
alla skäl i världen att ångra sig nu.
För dig som bor i en vinnande kommun – bra
att veta om din förvaltning påstår att man inte har
råd.
PS. Regeringen har just tillsatt en utredare som
ska undersöka om målet med utjämningstillståndet
uppnåtts och om resultatet kan sägas vara rättvist.

Så här mycket betalar du till utjämningssystemet!
Eller bor du i en kommun som får pengar ?

D

e kommuner som har låga LSS-kostnader betalar till systemet (minustecken och röd text), de som
har höga kostnader får ta emot (svart text). Här nedan kan du se hur din kommun ligger till. Finns
inte din kommun med på listan beror det att den betalar eller tar emot mindre än 400 kr pr invånare.
De kommunerna har vi inte tagit med. Men du kan titta på Statistiska centralbyråns hemsida: www.scb.se
(sök på ”utjämning av LSS-kostnader”), där ﬁnns alla siffror på en Excel-ﬁl som man kan ladda ner.
Tabellen nedan visar dels hur mycket kommunerna betalar (eller tar emot) utslaget på antalet invånare
och dels hur stor den faktiska summan är.
Kr per
invånare

34 478 000
– 66 194 000
4 004 000
– 51 579 000
– 25 730 000
87 292 000
– 9 014 000
15 054 000
– 4 394 000
– 20 594 000
28 814 000

Uppsala län
Håbo
Knivsta
Tierp
Älvkarleby

– 1 450 – 15 749 000
– 634 – 8 427 000
697
13 673 000
–1 099 – 7 709 000

Södermanlands län
Flen
797
12 815 000
Gnesta
– 719 – 7 176 000
Katrineholm
628
19 755 000
Oxelösund
– 633 –7 073 000
Strängnäs
– 1 162 – 26 014 000
Trosa
– 851 – 9 162 000
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Boxholm
– 1 152
Söderköping
858
Vadstena
– 1 104
Valdermarsvik
726
Ydre
– 1 950
Åtvidaberg
– 744
Ödeshög
– 663

– 4 451 000
11 803 000
– 6 392 000
5 795 000
– 3 295 000
– 8 729 000
– 3 655 000

Jönköpings län
Aneby
Gnosjö
Habo
Mullsjö
Sävsjö
Vaggeryd
Värnamo

–1 362 – 5 568 000
–1 074 – 8 298 000
– 1 904 – 8 366 000
– 503 –3 572 000
1 177
12 760 000
1 549 19 422 000
1 028 33 040 000

Kronobergs län
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge

439
– 529
1 014
– 448
429
750

Kr per
invånare

Summa

Östergötlands län

Stockholms län
Ekerö
1 457
Nacka
– 828
Nykvarn
495
Solna
– 1 307
Sundbyberg – 757
Södertälje
1 100
Upplands-Bro – 423
Vallentuna
566
Vaxholm
– 437
Värmdö
– 593
Österåker
789

Kr per
invånare

Summa

7 932 000
– 4 302 000
27 048 000
– 4 289 000
5 298 000
6 958 000

Växjö
Älmhult

Summa

862 65 492 000
–1 017 – 13 053 000

Kalmar län
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Torsås
Västervik
Gotland

1 581
1 673
1 582
633
462
516
– 435
799

17 370 000
15 867 000
22 692 000
37 681 000
5 866 000
6 688 000
– 3 144 000
28 632 000

609

34 168 000

Blekinge län
Karlshamn
Ronneby
Sölvesborg

829
25 165 000
– 429 – 12 160 000
– 547 – 9 040 000

Skåne
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad

– 1 070
– 1 147
– 1 121
– 1 060

–11 853 000
– 10 295 000
– 12 997 000
– 11 934 000
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Karl kommenterar:
Eslöv
790
23 293 000
Helsingborg – 854 –- 103 666 000
Höganäs
– 570 – 13 337 000
Kävlinge
– 779 – 20 811 000
Lomma
– 1 487 – 15 972 000
Osby
– 1 258 – 10 718 000
Perstorp
– 1 394
– 5 823 000
Simrishamn
613
11 629 000
Sjöbo
– 1 074 – 14 880 000
Skurup
– 879 – 12 231 000
Staffanstorp – 913 – 17 513 000
Svalöv
– 467
– 6 076 000
Svedala
– 661 – 12 347 000
Tomelilla
– 760
– 9 622 000
Trelleborg
– 721 – 28 624 000
Vellinge
– 1 327 – 26 938 000
Ystad
– 480 – 13 008 000
Åstorp
– 672
– 9 079 000
Örkelljunga – 540
– 5 173 000
Östra Göinge – 422
– 5 904 000
Hallands län
Falkenberg
650
Hylte
– 1 208
Kungsbacka – 821

25 126 000
– 8 800 000
– 57 195 000

V Götaland
Alingsås
1 246
Bengtsfors
– 793
Bollebygd – 1 040
Dals-Ed
– 538
Essunga
– 1 912
Färgelanda
– 939
Gullspång
1 194
Herrljunga
– 473
Karlsborg
– 576
Lerum
– 454
Lilla Edet
– 428
Mariestad
535
Mellerud
1 939
Munkedal
– 466
Orust
– 606
Stenungssund –405
Svenljunga
843
Tanum
– 807

44 295 000
– 8 116 000
– 6 846 000
– 2 634 000
– 4 865 000
– 5 813 000
6 599 000
– 4 405 000
– 3 977 000
– 16 546 000
– 5 511 000
12 428 000
18 515 000
– 4 802 000
–9 219 000
– 9 298 000
8 619 000
– 9 893 000

Tibro
– 588
Tjörn
– 1 009
Ulricehamn
922
Vårgårda
– 605
Åmål
706

–6 218 000
– 12 760 000
20 286 000
– 6 474 000
8 813 000

Värmlands län
Arvika
Eda
Hagfors
Hammarö
Munkfors
Storfors
Sunne
Säfﬂe

– 405
– 889
503
1 385
834
– 1 063
406
638

– 10 624 000
– 7 332
6 518 000
19 688 000
3 278 000
– 3 853 000
5 314 000
9 976 000

Askersund
739
Degerfors
– 401
Hällefors
672
Kumla
478
Lekeberg – 1 046
Örebro
504

8 302 000
– 4 044 000
5 014 000
8 991 000
– 6 030 000
62 418 000

Örebo län

Västmanlands län
Arboga
– 442
Hallstahammar
1 216
Heby
– 618
Kungsör
1 921
Norberg
– 489
Sala
– 623
Skinnskatteberg
– 1 661
Surahammar – 644
Västerås
– 446

– 5 912 000
17 932 000
– 8 425 000
15 845 000
– 2 877 000
– 13 381 000
– 4 030 000
– 6 575 000
– 58 821 000

Dalarnas län
Gagnef
Hedemora
Mora
Orsa
Rättvik
Vansbro

– 491
2 490
907
– 747
1 209
877

– 4 961 000
38 333 000
18 000 000
– 5 254 000
12 991 000
6 102 000

Gävleborgs län
Hofors
Hudiksvall
Nordanstig
Sandviken
Söderhamn

– 686
668
490
– 550
2 343

– 6 989 000
24 159 000
4 670 000
– 20 169 000
61 692 000

Västernorrlands län
Härnösand
Kramfors
Sollefteå
Timrå

1 002
1 042
1 310
– 636

24 915 000
20 683 000
27 195 000
– 11 285 000

817
2 413
1 170
957
763
– 721
1 220

6 173 000
17 306 000
12 569 000
13 294 000
9 723 000
– 7 139 000
70 419 000

Bjurholm
– 826
Dorotea
1 537
Lycksele
1 381
Nordmaling
861
Norsjö
1 813
Skellefteå
929
Sorsele
– 1 393
Vilhelmina
1 673
Vindeln
563
Vännäs
2 569
Åsele
399

– 2 125 000
4 694 000
17 374 000
6 339 000
8 019 000
65 717 000
– 2 480 000
12 176 000
3 155 000
21 546 000
1 280 000

Jämtlands län
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Strömsund
Åre
Östersund
Västerbotten

Norrbottens län
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Haparanda
Kalix
Pajala
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

624
662
2 016
1 647
460
917
1 699
427
1 864

1 929 000
4 416 000
56 384 000
16 591 000
7 783 000
6 142 000
14 546 000
1 596 000
9 665 000

Vuxenutbildning – äntligen en rättighet!

R

egeringen har skrivit en progrundläggande nivå. Förutsättning är
memoria där man föreslår en Utbildnings- och
att vederbörande kan tillgodogöra sig
ny vuxenutbildningslag. Den ska ge kulturdepartementet.
utbildningen. Rätten gäller även vuxna
utvecklingsstörda personer rätt till Vuxenutbildningslag.
som förvärvat en hjärnskada.
vuxenutbildning enligt samma regler 262 sid. Ds 2005:33.
Även villkoren att få delta i utbildning
som för andra. Därmed försvinner sär- Tel 08-690 91 91.
motsvarande gymnasiesärskola skall
vux. Utbildningen skall motsvara den
vara desamma som för andra vuxna.
i den obligatoriska särskolan (grundDet innebär att kommunen har skylläggande nivå) och gymnasiesärskolans nationella
dighet att erbjuda plats i gymnasiesärskola.
eller specialutformade program. Det blir en rätVuxenutbildningslagen föreslås träda i kraft den
tighet för den enskilde att få och en skyldighet
1 juli 2007.
för kommunen att ge undervisning motsvarande
INTRA 1 • 06
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I arbetet med
personer med utvecklingsstörning kommer man ofta nära varandra. Speciellt
i gruppbostäder är det lätt att man intar
sina positioner som vore man en enda stor
familj. Men; vem är du i arbetsgruppen?
Är du Ambitiösa Anna eller Busbrorsan
Bosse? Är du Moderliga Mimmi eller
Osäkre Olle?
Testa själv vem du är. Och om du är
riktigt modig; fråga sedan dina arbetskamrater om det stämmer med hur dom
uppfattar dig! Och du, det är bra om du
läser det här med en bra dos humor och
självdistans…..

a
g
i
l
r
e
d
Mo mi
Mim
Att Moderliga Mimmi
först och främst är Mamma är det ingen tvekan
om. Men mamma till vem?
Hennes egna barn är ju sedan
länge vuxna, men hon kör på i
samma invanda spår. Hon blir mamma
till alla som kommer i hennes väg, känns det
som. Ingen kan som hon lägga huvudet på sned
och fråga ”hur är det?”, och ni är många i personalen som har fallit till föga och gråtit ut i
hennes armar. När chefen har varit dum, eller
bilen blivit stulen…ja, skälen till att gråta ut hos
Moderliga Mimmi har varit många. Men det är
konstigt nog något som gnager och irriterar
er också. För så länge som Moderliga Mimmi
är i närheten kan liksom ingen annan riktigt
växa upp och bli vuxen. Alla blir barn i hennes
närvaro. De boende använder ﬂitigt Moderliga
Mimmi som någon att ömsom få tröst hos och
ömsom ta avstånd från. Det senare har Moderliga Mimmi svårt att förstå. Offerrollen ligger
ibland nära till hands, och ett ”efter allt vad jag
har gjort för er…” hänger i luften.
Ett gott råd: Det råder brist på moderlighet i världen, så det är ingen dålig egenskap du har! Men
mamma dig själv lite ibland också…
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Ordningoch-redaGerda

Det är du som har gjort upp
alla städscheman som ﬁnns
på gruppbostaden. För du vet
precis hur det ”ska vara” i ett
riktigt hem. Om du säjer att
disktrasan skall kokas varje
morgon, ja, då är det så
som alla ”normala” människor borde tycka och
göra. Och du förutsätter
att dina regler kommer
att efterlevas! Varje måndag morgon går du igenom kylskåpet i jakt efter
tecken på helgslarv. Och
du hittar alltid gammal
mat och tecken på osunda
microorganismer! Att inte
folk kan lära sig! Dina arbetskamrater är lite rädda för dig
och ingen vågar öppet ifrågasätta dina regler. Men bakom din rygg ﬂorerar
nidbilder av dig med kaveln i högsta hugg.
Ett gott råd: Städa inte på en hel vecka. Träna din empatiförmåga genom att försöka leva dig in i de boendes
situation, nämligen den att de har en arg städpolis som
far runt i deras egna hem.

Rekorderlige Ronny
Det är Rekorderlige Ronny som skruvar i glödlampor, hänger upp tavlor och skottar
snö på gruppbostaden. Och
han ska bygga ett helt nytt staket till sommaren. Han är
hela gruppbostadens myspappa, en jätteviktig person, som om han arbetar
tillsammans med ModerligaMimmi, blir en
helt oslagbar föräldrakombination. Att
han luktar sprit på
måndagsmorgnarna
och försvinner lite
för tidigt varje fredag blundar ”alla” för
eftersom det är så lätt att
gilla Ronny. Med honom
känner man sig trygg.
Ett gott råd: Att ”alla” håller dig om ryggen nu innebär
inte att dom kommer att göra det
den dagen ditt drickande går överstyr…..
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Med Lillasyster Yster är livet
kul och glatt! Och varför
skulle det inte få vara det?
Du älskar att dra igång saker – men du är inte lika
bra på att genomföra och
avsluta. Det överlåter du
gärna till någon annan.
Och konstigt nog ﬁnns
det ofta ”någon annan”
där som är beredd att
ta över och städa upp
efter dig. De boende
gillar dig, för du är
pigg och glad och positiv. Men om de har
problem med något så
är det inte dig som de
vänder sig till. Det har
du sett till. Du åker gärna
på utﬂykt med Busbrorsan
Bosse…eller så stannar du
kvar och trallar och sprider
lite ljus och värme runt omkring dig. Som en sol. Om du
får säja det själv.
Ett gott råd: Du är faktiskt inte vikarie längre.
Du kan ta hand om mycket mer än vad du gör.
Pröva! Din storasyster jobbar inte här….

Yster

a
p
p
i
l
i
nde F

a
r
a
v
n
Frå

Frånvarande Filippa är så
sällan på jobbet att en del
av er andra på arbetsplatsen inte vet om hon fortfarande är anställd hos er
eller inte. Hon är borta av
helt olika orsaker, det kan
handla om sjuka barn, en
kronisk sjukdom, fackliga
uppdrag, eller vidareutbildning. Skälen avlöser
varandra, det enda bestående är att – hon inte är
där! Möjligen dyker hon upp i skarven mellan vårterminen och semestern, men hon ger ett så undﬂyende intryck att ni andra ändå knappt kommer
ihåg att hon varit där. Tack vare Frånvarande Filippa
kommer det alltid in nya och roliga vikarier.
Ett gott råd: Håll ut! Du är på god väg att bli övertalig
eller få avgångsvederlag, och efter det kan du ju göra precis
vad du vill….

Fikasugna Fanny
Fanny tycker om när det är ﬁka och när det är fest. Hon väger ett antal
kilo för mycket, för gräddtårtor och kanelbullar är det bästa hon vet.
Ingen kan som hon förvandla vardagen till glimrande fest! Hon hittar
de mest udda namnsdagar och alltid är det någon som har namnsdag på
hennes helger. Hon överidentiﬁerar sig med de boende och tycker synd
om dom som ”inte har så mycket roligt att se fram emot”. En prinsesstårta minskar alltid tristessen. Fikasugna Fanny har ofta någon kronisk
sjukdom eller konstig diagnos som gör att hon inte kan vara lika rörlig
som ni andra. Tror hon.
Ett gott råd: Man kan ﬁra saker och ha kul ihop utan att alltid äta. Kanske.
Vågar du chansa någon gång och pröva något nytt?

Bosse gillar när det händer grejer! Han gillar inte Ordning-och-reda-Gerda och
städrutiner, nej, han lyckas alltid få de boende att vilja åka till Lida Countrymusikfestival eller Stora husdjusmässan just när han jobbar helg. Och gärna om
det står storstädning på schemat! Busbrorsan Bosse jobbar gärna med Lillasyster
Yster. Men om det händer något riktigt allvarligt blir de kallsvettiga och ringer
till ModerligaMimmi eller RekordeligeRonny. Sitta med folk på akuten och vänta
är inte Bosses ”grej”. Och eftersom han har så
lätt att charma damerna som han arbetar med
så kommer han undan med mycket…
Ett gott råd: Det är inte farligt att ta ansvar. Väx
upp!
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Busbrorsan
Bosse
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Djurälskande Disa tycker om alla varelser som det
är synd om. Hon tar hand om borttappade djur och
misshandlade barn och försupna karlar med samma varma hand. Och alla trivs hos henne. För Djurälskande Disa vet
hur det känns att vara skadeskjuten. Det är hon själv. Och genom
omsorgen av andra tar hon väl lite, lite hand om sig själv? Det hoppas
hon i alla fall. För hon är inte helt omedveten om sina svårigheter.
På arbetsplatsen är Djurälskande Disa fantastisk. Och hon kräver inte synlig
uppmuntran och beröm för sitt arbete. Henne kan ni andra utnyttja hur
mycket som helst. Och ibland skrattar ni åt henne; Som hon ser ut! Lufsig
och ovårdad. Men gör inte det! Ni behöver henne mer än vad ni tror.
Ett gott råd:Ta hand om dig själv också! Om du inte vet hur man gör; låtsas att du är
någon annan och gör upp en plan för hur du ska ta hand om denna ”andra”….

ID

Viktige Viktor
(Filosoﬁske Frans)

Viktige Viktor vet. Allt. Bäst. Han är hela tillvarons storebror. Och liksom Ambitiösa
Anna går han ofta runt och undrar varför inte han redan är Chef. Men till skillnad
från Anna är han inte så pigg på all vidareutbildning och kompetensutveckling
– för Viktige Viktors kompetens är redan fullt utvecklad, enligt honom själv. Och
det säjer han ofta och gärna – särskilt när ni har handledning. För han är skeptisk
till handledning och sånt tjafs. Inför sådana träffar har han en av följande två strategier: Antingen sitter han tyst och ”macho” som en norrländsk lastbilschaufför
– eller så fyller han i handledarens repliker med egna, hemmasnickrade psykoanalytiska teorier. Det bor lite av en förtryckare i honom som ni andra måste ha
koll på, så att storebror inte får fritt spelrum. Viktige Viktor kan bli din facklige
förtroendeman. Eller så stannar han kvar och utvecklas till Filosoﬁske Frans, som
bär på hemliga insikter om tillvaron och gärna smiter undan med ett obegripligt
citat av Schopenhauer eller Kant…
Ett gott råd: Egenterapi kanske inte är en så dum idé ändå?

Semester-Sanna
Semester-Sanna är frånvarande fast att hon är där: Hon
pratar hela tiden om vad hon ska göra på semestern, vad
hon ska göra i helgen och om vad hon gjorde förra helgen.
I brist på helg pratar hon också gärna om vilken teveserie
som hon ska se när hon kommer hem ikväll. Hon är trevlig och snäll och bra på småprat, men svår att få en riktig
relation med. För vare sig du eller de boende på gruppbostaden är en del av hennes ”riktiga” liv. Hon jobbar bara för
pengarna. Ja, just det, ni andra vet en hel del om hennes
sambo också. Och om vad sambons syster ska göra på sin
semester. Och en del av er fruktar den dagen då SemesterSanna kommer att bli farmor eller mormor. För sen kommer väl inget att kunna få stopp på henne?
Ett gott råd: Sitt tyst och lyssna! Då kan det hända spännande
saker….
20
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Ambitiösa Anna
Alla vet att Ambitiösa Anna tänker bli chef! Det ﬁnns inte en
vidareutbildning eller kompetensförhöjande kurs som hon inte
har gått eller kommer att gå. Hon är chefens våta dröm- eller
mardröm! För hon blir lätt avundsjuk om hon inte får vara den
första som går varje ny kurs. Hon vill ju så gärna utvecklas. Ambitiösa Anna kräver också att de boende på gruppbostaden ska
utvecklas i hennes takt. De ska gå matlagningskurser och träna
på Friskis och Svettis, för Ambitiösa Anna tycker att en bra verksamhet mäts i antalet aktiviteter – inte i hur de boende mår.
Tyvärr är Ambitiösa Anna lite för feg för att ta det avgörande
steget och verkligen söka en egen arbetsledartjänst. Hon hoppas att någon ska se hur duktig hon är ändå, och när detta inte
händer blir hon med tiden alltmer frustrerad.
Ett gott råd: Slappna av och våga vara lite busig.

Osäkra Olle
Osäkra Olle har hamnat på jobbet för att det är enda platsen på jorden där han känner
sig lite uppskattad. Han är så osäker att han ibland inte vet vilket ben han ska stå på. Han
lutar sig gärna mot Moderliga Mimmi och Rekordelige Ronny…ja till och med Ordningoch-reda-Gerda känns med sina rutiner och städscheman trygg och säker. Men Osäkre
Olle är inte den som kan introducera ny personal! Om han ska göra det kommer ni andra
att upptäcka att han faktiskt inte vet vilken verksamhet ni bedriver….han bara härmar er
andra. Han kommer plötsligt inte ihåg någonting. Osäkra Olle kan i smyg utvecklas till
en mycket bra personal, om han vågar och får stöd – eller till en riktig pennalist! Vilket
kommer tiden att utvisa.
Ett gott råd: Du är mycket bättre än vad du tror! Och det är inte farligt att synas och ta ansvar…
pröva! Du är nog den som har den bästa förmågan i hela personalgruppen i att sätta sig in hur de
boende verkligen har det…

Änglalika Angelika
Du är ganska ung och har vuxit upp i ett frireligiöst hem. Du kan driva vem som
helst till vansinne med ditt änglalika leende och ditt aldrig sinande tålamod. Trots
din självuppoffrande omsorg har du ofta dåligt samvete för allt som du inte hinner
med. En skuldkänsla som du – utan att mena det – för över till omgivningen. Kanske
är det därför som folk får lust att berätta snuskiga historier när du är med och ﬁkar.
För du tycker ju verkligen inte om de där bilderna på nakna kvinnor som Olle har
satt upp i sin lägenhet. Och än mindre att han låser dörren när Eva hänger med
honom hem efter fredagsdansen.
Du känner starkt att de boende borde skyddas mot livets smuts och sorgligheter…
Ett gott råd: Du behöver bli passionerat kär och galen!
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Bästa analysen av gruppbostäder!
Det är nästan tio år sedan
fyra forskare genomförde
en undersökning av det
sociala liv som utspelas
i en vanlig gruppbostad i
Norge. Trots att ﬂer forskare sedan dess bidragit
med nya kunskaper är det
ännu ingen som har gett
en så precis och nyttig
beskrivning av gruppbostaden. De sammanfattade sina resultat i en artikel i Intra. Eftersom den
fortfarande är så aktuell
har vi nu valt att publicera
texten på nytt, i en redigerad version.
Illustrationer: Joel Eriksson.

Tid och Rum
i gruppbostaden
Av Willy Lichtwark, Tone Magnusson och Johans T Sandvin, Norge,
Mårten Söder, Sverige.

V

i har studerat fyra olika gruppbostäder. Två
ligger i en större stad, de andra på landsbygden; några har gemensamt dagrum,
men andra saknar sådant; på några är de boende
förhållandevis gravt utvecklingsstörda, vilket inte är
fallet på de övriga.
Vi ville helt enkelt undersöka vad som utspelas
var och när i dessa gruppbostäder.

RUMMET
Tre olika aktiviteter
Rumsfördelningen i de gruppbostäder vi studerat
är i stort sett samma: alla (utom en) har ett gemen22

samt dagrum, ett kontor, och tre till sex privata lägenheter om ett-två rum och kök.
Det är lätt att se att denna rumsfördelning svarar mot olika funktioner som man tänkt skall äga
rum i bostaden. Det formella administrerandet på
kontoret, det privata livet i lägenheterna samt det
gemensamma, sociala livet i dagrummet.
Vi skulle kunna säga att redan i den fysiska strukturen ﬁnns hänsyn tagen till tre olika aktiviteter:
den formella, den privata och den sociala. Planeringen speglar en idé om hur dessa skall fördelas
rumsligt.

1. Den formella aktiviteten
Den formella aktiviteten skall enligt planeringen
äga rum på kontoret. Men vi kan se hur denna har
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en tendens att breda ut
sig, att sätta spår också
i andra rum. Ibland är
det övertydligt, som
när kopieringsapparaten placerats i det gemensamma dagrummet.
Ibland är spåren
mindre uppenbara,
men likväl otvetydiga,
som när instruktioner
och kom-ihåg-lappar för personalen ﬁnns uppsatta
på kylskåpsdörren i de privata lägenheterna.
Mer direkt blir denna utbredning när dagrummet tas i anspråk för personalmöten. Detta kan
utan märkbar störning ske när de boende på dagtid inte är hemma. Men vi har också sett när de
boende uppmanas att gå till sina lägenheter för att
personalen skall ha möte i dagrummet.
Gränsen mellan det formella och det sociala blir
än mer påtaglig när de boende (som i ett fall) helt
enkelt suttit kvar; de har varit med och viskandes
mellan varandra lyssnat sig igenom personalens
möte.

2. Den sociala aktiviteten
Den rumsligt mest ﬂexibla aktiviteten är – inte helt
förvånande – den sociala. Tanken att det
sociala i första hand skall äga
rum i det gemensamma dagrummet är inte oomtvistad.
I många fall upplevs det kollektiva utrymmet av personalen som ”institutionsliknande”.
Därför söker man begränsa utnyttjandet av gemensamhetsutrymmet i hopp om att de sociala
aktiviteterna skall få en mer privat
karaktär genom att de äger rum
i lägenheterna. I den bostad som
saknar gemensamt dagrum ter det
sig naturligt att sociala aktiviteter äger rum i de
privata lägenheterna; det är här man tillsammans
ser på TV, dricker kaffe eller bara kopplar av tillsammans. Men här ges ju heller inget egentligt
alternativ och lika gärna
som man kan säga att det
sociala livet på ett naturligt sätt blir en del av det
privata, kan man säga att
det sociala ockuperar det
privata utrymmet.
Samtidigt är det inte så
enkelt att ett aktivt utnyttjande av det gemensamma
utrymmet dränerar den
privata lägenheten på sociala aktiviteter. En av de
bostäder vi studerat har
medvetet och systematiskt
satsat på att detta utrymme

skall vara just ett socialt utrymme. Man äter gemensamma
måltider där. Man ser på TV
tillsammans (i de ﬂesta lägenheterna saknar de boende egen
TV). Dagrummet är bostadens
naturliga sociala centrum.
Likväl förekommer det på
denna bostad – mer än på någon annan av de vi besökt – att
de boende inviterar varandra
till sina lägenheter. Man kan
tolka detta som att den sociala
gemenskap som skapas med sitt centrum i gemensamhetsrummet, i sig ger upphov till sociala aktiviteter som sprider ut sig också rumsligt.
Riktigt så enkelt som att förekomsten och utnyttjande av gemsamhetsutrymmen sker på bekostnad
av sociala aktiviteter i de privata lägenheterna är
det alltså inte.
Sociala aktiviteter är inte enbart något planerat
och styrt. I vårt material kan vi se hur social samvaro kan ha sitt ursprung i situationer som inte var
avsedda för detta.
Ett bra exempel är personalens raster. I en av bostäderna går personalen in på kontoret när de tar
en kopp kaffe och kopplar av. Deras stunder där
har en stark dragningskraft på de boende. Visserligen är de förbjudna att vistas på kontoret, men åtskilliga gånger kunde vi se hur man vid dessa
tillfällen låter dem ”vara med”. I det
lilla kontorsrummet utvecklas
en avspänd och gemytlig social
atmosfär, något som kunde kännas lite paradoxalt med tanke
på att det stora intilliggande
dagrummet samtidigt gapade
tomt.
När rasten tas i dagrummet
kan vi se samma fenomen. I en
av våra bostäder närmast stressade personalen sig igenom middagen genom att småspringa mellan lägenheterna för att hjälpa och övervaka de boendes
matlagning, dukning och disk. Därefter slappnade
de av, tog fram sitt eget matpaket och satte sig ner
i dagrummet med en kopp kaffe. Också de boende
ﬁck sin kopp och deltog i ”rasten”. I dagrummet
utvecklades då en social gemenskap som lyst med
sin frånvaro under de boendes middag.

”...de boende
har en bestämd
känsla för att
lägenheten är
deras privata
revir”
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3. Den privata aktiviteten
Men också den privata sfären kan breda ut sig i de
andra rummen. Tydligast sker det när de boende
uppträder privat i andra utrymmen än lägenheten;
kommer ut i dagrummet klädda i pyjamas, brukar
toaletten i anknytning till gemensamhetsutrymmet
utan att stänga dörren osv.
Allmänt sett gäller dock att personalen är mån om
att gränsen mot den privata sfären skall upprätthållas. Man knackar i regel på dörren till lägenheten
och inväntar svar innan man går in. Undantag ﬁnns
23

dock – speciellt under morgonen när personalen
rör sig ﬂera gånger mellan de olika lägenheterna.
Också de boende har en bestämd känsla för att
lägenheten är deras privata revir. De gånger vi blev
inbjudna till någon lägenhet av de boende är det
uppenbart att detta var en markering av en ”privat” relation; invitationen upplevs av den boende
som just en invitation, en inbjudan till en närmare
relation än den vi har när vi rör oss i de andra utrymmena.

Personalens ideologi
Det är uppenbart att den rumsliga utbredningen av
olika aktiviteter också har att göra med den ideologi personalen har, hur personalen ser på gruppbostaden och hur de menar att livet där skall gestalta sig. Det är nämligen i hög grad personalen
som reglerar användningen av rummet.
Tydligast blir detta i de fall där användningen av
rummet bestäms av regler som personalen etablerat
och upprätthåller. I en av de bostäder vi undersökte
ﬁnns t ex regeln att ingen får vistas i det gemensamma dagrummet en halv timme efter middagen.
Inte heller tillåter man någon boende att vara i
detta utrymme efter kl 22:30 på kvällen. Båda reglerna är tillkomna i ambitionen att öka de boendes
utnyttjande av det privata rummet. Livet i gruppbostaden skall likna ”det normala” livet, dvs det liv
som äger rum i ”vanliga” enskilda lägenheter.
Andra regler bestämmer tillträdet till kontoret.
Här markeras att detta tillhör personalen. Gränsen
är dock – som vi antytt i de ovan refererade exemplen – inte helt lätt att upprätthålla.

TIDEN
TIDEN
När det gäller tiden ﬁnns i stora drag ungefär samma mönster på alla de bostäder vi besökt. Dygnsrytmen består i att man vaknar eller väcks när nattpersonalen slutar och dagpersonalen anländer. Under
morgontimmarna – den tid som av personalen oftast beskrivs som den stressigaste – skall man stiga
upp, göra morgontoalett, klä sig och äta frukost.
Morgonpasset avgränsas av tiderna för transporterna av de boende till sina dagliga sysselsättningar.
Vare sig de boende använder allmänna transportmedel, eller blir hämtade av särskilda sådana, är
dessa tider svåra att påverka. På en bostad skötte
man själv transporterna till och från arbetet, vilket
gav en större ﬂexibilitet.
Under dagen är bostaden nästan tom så när som
på någon enstaka personal och (på de ﬂesta ställen) en boende som har ”hemmadag”. Från dagaktiviteterna återvänder man runt kl 15, då man
lagar och äter middag. Därefter vidtar en period av ”avslappning” – såväl för personal som
boende – innan olika kvällsaktiviteter vidtar. Senare på kvällen äter man kvällsmål
och förbereder sig för sänggåendet.
På helgerna bryts denna dygnsrytm.
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Man sover längre och det ges större utrymme för
spontana aktiviteter.

Den normala dygnsrytmen
Detta mönster är naturligtvis inget att förvånas över.
Det speglar den normala tidsrytmen i vårt samhälle.
Den svarar också mot den formulering av normaliseringsprincipen som Bengt Nirje en gång stod för,
i vilken de ”normala” tidsrytmerna (dygns-, veckoårstids och livsrytm) utgjorde själva kärnan.
Att Nirje så konsekvent betonade normala tidsrytmer skall ses mot bakgrund av att dessa rytmer ofta
var perverterade på de traditionella institutionerna; man kunde bli liggande i sängen hela dagarna,
man hade ingen daglig sysselsättning, man ﬁck gå
och lägga sig mycket tidigt osv.
Framhållandet av de normala tidsrytmerna som
ett slags eftersträvansvärt ideal ingår därför som
en central del i den bild av det normala livet som
växte fram i opposition mot det liv som levdes på
institutioner.
Undantag från dessa ”normala” rytmer ﬁnns,
”Hemmadagen” är ett exempel. Denna dag stannar
en boende hemma. Detta brott mot de normala tidsmönstren är dock föremål för diskussioner bland
personalen. På den bostad där man inte hade sådana hemmadagar var det uttalade motivet att det
inte är normalt (”...jag kan inte vara hemma från
jobbet fast jag behöver städa och tvätta hemma”).
När vi frågar vad hemmadagen innebär motiveras
den av personalen med att den boende skall städa,
tvätta, handla osv. Men ofta är det fråga om en trevlig och ganska lugn samvaro med hemmavarande
personal, ofta kombinerad med en tur till ett kafé
eller någon annan utﬂykt. Det är kanske typiskt
– som vi skall se – att den trots detta motiveras med
praktiska sysslor, inte med att den boende behöver
den avkoppling och individuella uppmärksamhet
som han/hon faktiskt får.

Två tidsaspekter möts
Men denna tidsrytm för de boende möts av en annan. För personalen är vistelsen i bostaden arbetstid. En arbetstid som är en – men bara en – del av
deras livsrytm. Vi har således två olika tidsaspekter
som möts: de boendes livsrytm och de anställdas
arbetstid.
På sätt och vis är de också medvetet matchade
med varandra. Det är mest personal på morgonen,
mindre under dagen och åter ﬂer under middagen.
Denna utformning styr de boendes livsrytm. Den
sätter gränser för vad som är möjligt att göra vid
varje tidpunkt.
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Tydligast framträder detta på helgerna. Många
anställda beklagar att man då är för få för att
kunna göra utﬂykter, gå på tur eller annat.

slappna av, njuta morgonkaffe, gå upp i känslan av
att beﬁnna sig i gränslandet mellan sömn och vakenhet. Att uppfatta och ge utrymme för detta är
dock – åtminstone på vardagar – ganska ovanligt på
de bostäder vi besökt.
Att det förhåller sig så kan ha att göra med att arbetstid oftast till sin karaktär är progressiv. Vi är på
arbetet för att åstadkomma resultat. Aktiviteterna
är målinriktade.

Tiden – en linje eller ett nu

När det blir ”hål” i tiden

Gruppbostaden påverkas av två olika tidsuppfattningar, progressiv tid och immanent tid.
Vi tänker oftast på tiden som en linje; en dimension längs vilken vi förﬂyttar oss eller förﬂyttas under
våra liv. Olika ”nu:n” är endast punkter på denna
linje. Varje ”nu” har ett förﬂutet och en framtid.
Tiden innebär förändring. Sådan förändring kan
innebära att vi vid varje givet tillfälle är upptagna
av antingen den tid som förﬂutit eller den omedelbara framtiden. ”Nu:et” får så att säga sin mening i relation till det som varit eller det som skall
komma.
Denna progressiva tidsuppfattning kan ställas
mot en immanent sådan. I den immanenta tidsuppfattningen är tiden inte linje eller utveckling.
Tiden är här och nu. Olika tidpunkter kan ses som
öar i ett (tids-)landskap. Vi är i ”nuet”; ”nuet” är i
sig självt nog. Det hämtar inte mening från vad som
har föregått eller vad som skall komma.
En sådan syn är förenlig med en cirkulär tidsuppfattning, där vi ser olika händelser som en upprepning. Många av de saker som ingår i våra vardagsliv
är repetitiva. Vi står upp varje morgon, utför samma sysslor, lagar mat, går till jobbet. Det repetitiva
medför att vi lättare ser ”nu” som något i sig självt.
Visserligen invävt i ett större mönster av upprepning, men inte som något som hämtar sin mening
i det som varit eller det som skall komma.

Eftersom personalens arbetstid i denna mening får
en styrande effekt på det sociala livet på gruppbostaden är det intressant att fråga sig vad som händer när det uppstår ”hål” i den progressiva tiden.
När arbetets progressiva målinriktning bryts. Det
gör det t ex under personalens raster. Raster är ju
nästan deﬁnitionsmässigt sådana
”hål”. Man tar en paus från det
progressiva, målinriktade
strävandet. Man vilar; man
är i nuet.
Vi har redan berört
detta när vi diskuterade
den rumsliga dimensionen, då vi konstaterade att
den plats där personalen tar rast
ofta suger till sig de boende och att då
utvecklas en avspänd social samvaro.
Sett i tidsperspektivet kan detta uttrycka som att
personalens immanenta tid suger in de boende i
en likartad ”stämning”: det avspända icke förpliktigande varat i ”nu:et”. Medan den boende under
middagen och middagsförberedelserna mött personal som vägleder/övervakar/tränar olika aktiviteter, möter de på rasten personal som är avspänt
sociala, skämtar och ”är”.

Arbetstiden är progressiv

Uttnyttjandet av tiden varierar således mellan olika
bostäder. Samma aktivitet kan genomföras vid samma tidpunkt, men göras på olika sätt beroende på
vilken tidsuppfattning som dominerar aktiviteten.
Här kan vi urskilja två extrema typfall (av vilka de
ﬂesta bostäderna utgör blandformer).
Den första är den behandlingsinriktade. Överordnat för den verksamheten är det ”målinriktade
miljöarbetet”. Aktiviteter i bostaden ses som medel
för att uppnå vissa mål. Målen kan formuleras som
utveckling i vid mening och/eller förändring av
beteenden hos de boende i snävare mening. Men
arbetets progressiva karaktär är det dominerande.
Medvetenhet och konsekvens betonas.
Det andra typfallet är den antroposoﬁska gruppbostaden. Här betonas igenkännandet, tryggheten
och närheten till de tidsrytmer som ﬁnns i naturen.
Tidsuppfattningen är snarast cirkulär. Det är igenkännandet av dessa rytmer och förmågan att leva
med dem som utgör grundtanken. I det igenkännandet spelar det kollektiva och det sociala en viktig roll. Gemenskap och upplevelser får ett nästan
ritualistiskt drag.

Livet i gruppbostaden är i hög grad präglat av progressiv tid. Nuet får sin mening i relation till något
som skall komma. Ett moment vidtar som en förberedelse för nästa.
Är man förberedd för kvällen skall man sova. Om
man inte sover ordentligt kommer man inte upp på
morgonen. Morgonens förberedelser störs om det
föregående momentet inte fungerat.
Inslaget av progressiv tid ﬁnns också på ett mer
överordnat plan eftersom man ser olika aktiviteter
som medel för att uppnå mer långsiktiga mål. Så
kan ”nu:et” ges sin mening som terapi för att uppnå
bättre tillstånd i framtiden.
Varje aktivitet i den boendes vardag kan t ex ges
mening i ett utvecklingsperspektiv. Allt ifrån uppvaknande till skosnörning och matlagning kan
ses som träningsmoment, syftandes till utveckling
och/eller självständighet i framtiden.
Men dessa aktiviteter kan – ur de boendes perspektiv – också vara något annat. Morgonaktiviteterna kan upplevas immanent; att få vakna sakta,
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Två typfall
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Även om de bostäder
vi undersökt har inslag
av båda dessa ﬁlosoﬁer, ﬁnns ett fall där
den förra dominerar
och fall där den senare dominerar.
Tydligast kommer dessa olikheter fram under de
gemensamma måltiderna. I den behandlingsinriktade bostaden äter man gemensamma middagar
bara under helgerna. Dessa måltider är relativt
korta. En av de boende har för vana att resa sig
och bära bort sin tallrik när hon ätit färdigt. Detta blir signalen för de andra att skynda sig att äta
upp, samtidigt som man börjar diskutera vem som
skall sköta disken. Innan detta sker råder ofta en
gemytlig och avspänd stämning kring bordet, då
alla pratar med alla. Detta samtal bryts stundtals
av uppmaningar och tillsägelser av personalen om
hur de boende äter, hur mycket mat de skall ta osv.
Även de boende deltar i denna kontroll genom att
påpeka för varandra vilka regler som gäller för just
den personen. Måltiden har – kort sagt – en dubbel
karaktär; den är både social samvaro och – kanske
framför allt – en träningssituation.
På den antroposoﬁnriktade bostaden äter man
gemensam middag även på vardagar. Denna inleds
med att alla håller varandra i händerna och sjunger en sång. Under middagen – som inte avslutas
förrän alla ätit färdigt – tillåts många individuella
egenheter. Var och en får äta i sin egen takt. Man
låter sig inte stressas av varandra. Måltiden som social samvaro är det överordnande.

När ordningen hotas
Redan av vår diskussion av rum och tid torde ha
framgått att det i allt väsentligt är personalen som
styr det sociala livet på gruppbostaden. Den rumsliga fördelningen av aktiviteterna regleras av personalen liksom de tidsmässiga rytmerna. Detta sker
mer eller mindre medvetet.
Detta är nu inte så konstigt. Personalen är på
gruppbostaden för att upprätthålla en ordning. Deras uppgift är att stötta och understödja de boende i anpassningen
till denna ordning. Eller – uttryckt
på ett annat sätt – de boende bor
i denna typ av bostad därför att de
själva inte klarar av att leva enligt den
ordning vi uppfattar som ”den normala”.
Den föreställning om den ”rätta”
ordningen som personalen arbetar
utifrån är i mångt och mycket den
”normala” ordning vi menar att utvecklingsstörda skall leva i och efter.
Genom normaliseringsprincipen har
detta också upphöjts till norm och ideal för arbetet med utvecklingsstörda.
Det är därför intressant att studera hur denna
makt utövas. Kanske är det lättast att se detta när
ordningen hotas. Hur bemöter t ex personalen ”revolter” mot den rums- och tidsstrukturerade ordningen?

Vägrar stiga upp
I en bostad vägrar plötsligt M att stiga upp på morgonen och gå till arbetet. Detta är i och för sig en
situation som inte är ovanlig. I samtal med personalen har ﬂera berört just M:s återkommande ovilja
att stiga upp och ta sig till arbetet. Man har då också påpekat att man egentligen inte behöver göra
något, bara vänta. Vanligen ändrar han sig någon
gång vid lunchtid och då brukar en av personalen
ta sin bil och skjutsa honom till arbetsplatsen.
När detta nu händer visar det sig att denna händelse väcker oro och dramatik på ett sätt som inte
alls speglar hur personalen berättat om situationen.
Telefonerna går varma. Inte bara arbetsplatsen,
utan även föreståndaren – som egentligen är ledig
den här dagen – och all personal skall underrättas
om att det nu hänt igen. Alla som ﬁnns i bostaden
– inklusive den chaufför som kommit med den lilla
kommunbussen för att hämta M – går in till honom och försöker övertala och/eller locka honom
att stiga upp. M svarar argsint och aggressivt. En av
personalen lyckas få av honom pyjamasen och in i
duschen. Där sätter han sig demonstrativt ner med
ansiktet mot väggen och vägrar duscha. M:s vägran
är det stora samtalsämnet hela förmiddagen bland
personalen och de boende. Till slut ger dock M
upp; han duschar, tar på sig kläder och vid 13-tiden
står han på kontoret och ber att få bli skjutsad till
arbetet. Det slutar alltså som det brukar sluta.
Det intressanta är oron och de många försöken
att bringa M till ordningen. En i och för sig mindre
och ofta återkommande avvikelse från den ”normala” ordningen stör verkligen livet på gruppbostaden
på ett sätt som är svår att förstå om man inte ser den
som ett hot mot något fundamentalt: den ordning
som personalen har makt att upprätthålla.

Bestämda ingripanden
På en annan bostad sitter en kväll personalen och
de boende samlade i dagrummet och dricker kaffe
och äter våfﬂor. Stearinljus är tända och stämningen
är avspänt ”mysig”. Då börjar K (en kvinnlig
boende med psykiska problem som
diagnosticerats som psykos) tala om
sina föräldrar och den institution
hon tidigare vistats på. Hon gungar
med kroppen och blir högljudd.
Det hinner bara gå någon minut
innan två av personalen reser sig,
tar tag i henne och med våld för
henne ut ur dagrummet och låser in
henne i hennes privata lägenhet.
Denna markanta maktdemonstration kan ses som utlöst av att den
grundläggande ordningen hotats och
därför kräver ett resolut ingripande.

”...att det i

allt väsentligt
är personalen som styr
det sociala
livet...”
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Normaliseringsarbete
Kärnan i personalens arbete i bostaden är att upprätthålla ordning, att befrämja och utveckla ”normala” rumsliga och tidsmässiga mönster för de
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boende. Man skulle kunna beskriva dessa normalitetsideal som skelettet i den verksamhet som bedrivs på gruppbostaden.
Detta kan förefalla paradoxalt. De boende ﬁnns
på gruppbostaden för att de av olika skäl har problem med att hantera ”det normala” på samma sätt
som vi andra gör.
De frågor detta väcker har med vårt eget förhållande till just detta ”normala” att göra. Det är därför
inte konstigt att de dilemman personalen upplever
ofta cirklar kring detta.
Personalens reﬂektioner kring det arbete de utför och deras förhållande till idén om det normala,
kännetecknas av kluvenhet, osäkerhet och
ambivalens. Det genomgripande
temat i dessa diskussioner är deras
upplevelse av dåligt samvete.
Nästan hur man än gör – vilken
lösning man väljer på ett problem
– är man osäker på om man handlat rätt. Man inser att man kunnat
gjort annorlunda. Den uttalade
ideologiska princip som förväntas
styra verksamheten – normaliseringsprincipen – ger ingen entydig vägledning. Ett exempel är den diskussion om
det gemensamma utrymmet vi tidigare refererat.
Där man utnyttjar detta för gemensamma sociala
stunder har man dåligt samvetet för att man inte
i stället försöker få de boende att vistas i sina lägenheter. Där man saknar gemensamt dagrum och
där man har belagt utnyttjandet av det med starka
restriktioner, talar man med samma dåliga samvete
om det behov av social gemenskap som man då inte
tillfredsställer.

lätt att övervaka och
kontrollera vad som
försiggick i lägenheten – aldrig användes.
Den fanns helt enkelt
inte. Vid några besök fann vi dock dörren öppen.
Varje gång ursäktade man sig, stängde dörren och
upprepade att den inte fanns – eller åtminstone
inte användes.
Myten om dörren som utnyttjades men inte fanns
kan ses som just ett sådant försanthållande som personalgruppen kollektivt upprätthåller för att hantera det dåliga samvetet.

En annan myt
Ett annat exempel är en bostad
där man låter de boende äta
middag tillsammans två och två
i lägenheterna. På det viset turas man om att vara i en lägenhet
ena veckan och i den andra nästa
vecka. Ett skäl för detta kan vara
att det blir lättare för personalen
att hinna med att övervaka/hjälpa
till med en middag i stället för två.
Detta skäl angavs också av en av personalen, men
de ﬂesta menade att detta var ett arrangemang i
första hand för att befrämja den sociala samvaron
mellan de boende. Speciellt en kvinna och en man
sades ha en mycket god och sedan ﬂera år etablerad kontakt. Därför – sade man oss – hade de så
mycket utbyte av att äta middag tillsammans.
Vi var med under några av dessa middagar, men
slogs då närmast av frånvaron av kontakt och – vid
något tillfälle – den irritation som fanns mellan de
två. En tolkning som ligger nära till hands är att vi
här åter stöter på en myt.

”...kluvenhet,

osäkerhet och
ambivalens...”

Vad är normalt?
En alltid återkommande fråga i diskussionerna i
personalgruppen är i sådana situationer ”vad är
normalt”. Är det normalt att vara hemma en dag
i veckan för att sköta hemmet? Är det normalt att
sova hela lördagen? Är det normalt att åka och
handla med fyra andra utvecklingsstörda? Dessa
frågor kan naturligtvis inte besvaras entydigt, åtminstone så länge man rör sig med ett vardagligt
och relativt oprecist begrepp om ”normalt”.
Ur denna osäkerhet om huruvida man gör rätt
växer det dåliga samvetet, ibland till en sådan grad
att det leder till handlingsförlamning.
Denna osäkerhet kan också leda till att man bygger upp vissa myter som motiverar att man handlar
på ett visst sätt. De kan ses som ett sätt att reducera
den ambivalens man annars har att leva med.

Övervaka
På en gruppbostad fanns t ex en dörr som ledde
direkt från kontoret in till en av lägenheterna. Om
inte dörren användes måste man gå via trapphuset
och lägenhetens ”normala” ingång för att komma
dit. Vid vårt första besök berättade personalen
– närmast lite generat – att den där speciella dörren, som ursprungligen tillkommit för att göra det
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Varken institution eller vanligt hem
Som vi framhöll inledningsvis har vår avsikt inte
varit att utvärdera den verksamhet vi studerat. Vi
har strävat efter att förstå det sociala liv som äger
rum på gruppbostäderna på dess egna premisser,
inte att jämföra det med vad som bedöms vara det
ideala (hemmet) eller det icke önskvärda (institutionen).
Gruppbostaden är en gruppbostad, varken institution eller ett vanligt hem. Den är något annat.
Det är detta andra vi varit på jakt efter.
Det kan ligga nära till hands att se vår analys av
bostaden som en kritik av vad som där försiggår.
Vår avsikt har dock primärt varit att fånga vad som
utgör det centrala i verksamheten och renodla
dessa drag. Vi menar inte att den av oss beskrivna
disciplinering eller normalisering som försiggår i
gruppbostäder nödvändigtvis är av ondo. De kan
näppeligen undvikas. Men kanske kan vi bättre
hantera dem och utforma en bättre verksamhet
om vi blir klara över att arbetet i gruppbostäderna
verkligen har dessa inslag.
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Vipeholm 1942

Uppställning framför maskinmästarbostaden. Uppsyningsmannen fördelar dagens arbete. Ovan: Vy över Vipeholm.

Av Karl Grunewald
Det är svårt att få en bild av hur det var och leva på något av de fyra statliga
sinnessjukhus för ”sinnesslöa” som öppnades på 30-talet. Verksamheten
var i det närmaste anonym. Det här är ett referat av vad överläkaren på Vipeholms sinnessjukhus berättade på ett riksmöte om sina första sex år.

Å

r 1942 fanns det 4 700 platser för ”obildbara sinnesslöa” i vårt land, men man skattade att det behövdes ytterligare 6 000. De
bodde på ålderdomshem, sinnessjukhus och hos
anhöriga. Av dom var sannolikt 1 200 ”svårskötta”.
Redan de sista åren på 1800-talet hade man motionerat i riksdagen om nödvändigheten av att staten gav bidrag till vården av obildbara sinnesslöa.
Medicinalstyrelsen menade att detta var motiverat,
men att staten själv måste ta hand om de mest svårskötta, liksom de ”för omgivningen i mera utpräglad grad farliga.” Några år senare blev det faktiskt
statsbidrag, men statens omhändertagandet av de
”svårskötta” och ”farliga” dröjde.

Sjukhus i gamla kaserner
Under 30-talet öppnade staten fyra speciella sinnessjukhus för sinnesslöa: Vipeholm i Lund, Salberga i
Sala, Västra Mark i Örebro och Källshagen (senare
Norra klinikerna) i Vänersborg. Alla ﬁck etablera
sig i kaserner, som naturligtvis på intet sätt hade
en standard jämförbar med de nybyggda ”vanliga”
sinnessjukhusen.
Att de formellt blev klassade som sinnessjukhus
berodde på att man därigenom kunde använda sig
av samma juridiska regler, bl a rätten att tvångsinskriva, som inom sinnessjukvården. Det blev enklast så.
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Ingen minskning trots sterilisering
På början av 40-talet hade alla nedlåtande skriverier om sinnesslöa börjat mattas av. Man förväntade
sig att den reviderade steriliseringslag som hade tagits 1941, skulle innebära en kraftig minskning av
antalet sinnesslöa (antalet minskade också så småningom – men av helt andra skäl!). Sinnessjukhusen för sinnesslöa hade öppnats och antalet arbetshem och vårdhem hade ökat som aldrig förr. Inget
vårdområdet hade så många privata anstalter. Här
fanns pengar att tjäna! Först 1955 blev landstingen
ansvariga för vården.

Vipeholm
Det största sinnessjukhuset för utvecklingsstörda,
Vipeholm, låg fyra km från Lunds stadskärna. Det
var avsett för svårskötta obildbara män och började
beläggas 1935. Ett år senare och var det fullbelagt
med över 600 män. Det blev snart därefter överbelagt och skulle så förbli trots att sjukhuset så småningom byggdes ut till över ett tusen platser.
Omgående började man bygga till sjukhuset med
paviljonger för 150 kvinnor. Mycket snart efter öppnandet beslöts att även ta emot barn. 1942 vårdades
60 – 70 barn under 15 års ålder. Det gällde bl a
”rena barnpsykoser”.
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Hugo Fröderberg, på tavlan i mitten och stående till höger, uppvaktas på sin 50-årsdag.

Hugo Fröderberg föddes
1897. Han var 38 år då
han 1935 blev överläkare
för landets enda anstalt
för svårskötta obildbara
sinnesslöa. Efter förmiddagsronden på St. Lars
sjukhus promenerade han
6 km över till Vipeholm
för att tillträda sin nya
tjänst. Han hade bakom
sig en folkskollärarexamen
och några års tjänstgöring
som sådan, läkarexamen och tjänstgöring på
några sinnessjukhus. Han stannade på Vipeholm till sin pensionering och dog 89 år gammal. Han bodde i en pampig villa på området.
Fröderberg hade en stor arbetsbörda. Utöver
de ständiga ronderna med personalen i giv
akt (den kvinnliga personalen skulle niga),
utbildade han personalen och drev kurser för
medicinare och blivande präster (i psykiatri).
Han höll andaktsstunder på söndagar och
spelade själv på orgeln.

”Människomaterialet”
Vid Allmänna svenska mötet* i Mariestad 19-20 juni
1942 redovisade överläkaren Hugo Fröderberg sin
erfarenhet av sex års drift av Vipeholms sjukhus.
Fröderberg beskriver hur ”omväxlande materialet” var med alla slags fysiska funktionshinder och
* Allmänna Svenska Föreningen för Vården om Sinnesslöa och Fallandesjuka bildades 1916. Den var något av
ett fackförbund för personalen och ombud för de enskilda ägarna av anstalter. Föreningen ordnade regelbundet
konferenser som samlade många deltagare.
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”Ofta såg man honom på eftermiddagarna långsamt cykla omkring på sjukhusområdet med byxbenen ordentligt ﬁxerade av klämmor och inspektera
sitt ’rike’. Han stannade här och var, steg av cykeln
och lät blicken med välbehag glida över byggnader
och park.”
Citat ut boken "Röster från Vipeholm.”

Hugo Fröderberg ledde själv skötarutbildningen på Vipeholm. Som kursledare var han mycket sträng och ställde stora
krav på eleverna. Här sitter han med en elevkurs 1951, till
höger om den ”civile” landstingsmannen.

psykiatriska komplikationer. Bland skador efter
födelsen anger han: ”Skador på skallen under de
första levnadsåren genom olyckshändelser, t. ex.
fall från bord, fall ut genom fönster, slag mot huvudet, ja, kanske rent av misshandel. Barnolycksfall, som bland olycksfallen står i en särskild klass
och äga många karakteristiska drag, äro sannolikt
vanligare än man tror och borde göras föremål för
särskild undersökning. Genom dagspressen får vi
kännedom om de svåraste olycksfallen med dödlig
utgång … men ingenting veta om de fall som sluta
med idioti.”
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Euthanasi
Han räknar upp allt
man kan göra för
att förebygga idioti
och hänvisar till
Medicinalstyrelsens
”små upplysningsbroschyrer”. Och
lägger till: ”Helt
utrotas lär dock sinnesslöheten aldrig
kunna. Visserligen
talas det på sina håll
om den s k barmhärtighetsdöden eller
euthanasi, men veterligen har hittills
intet land kunnat
legalisera denna.”
(Man undrar om
han verkligen inte
visste om vad som
skedde i Tyskland).
”Så länge samhälEn patient tillverkar mattor i borstbinderiet.
let beslutat sig för
att vårda även de mest hjälplösa, svårskötta, obildbara sinnesslöa, så skall de ha vård och en god vård,
förstklassig vård och kärleksfull vård. Det är detta
som Vipeholms sjukhus är avsett för.”

Grupp noll
Fröderberg beskriver hur han sedan några år tillbaka indelat patienterna i sju grupper där den lägsta
betecknas med 0 och den högsta med 6. ”Grupp 0
omfattar sådana som överhuvudtaget inte visar
några tecken till psykiskt liv, som eljest utmärker
homo sapiens. De närma sig rena monstra. De visa
inga tecken på uppmärksamhet eller medvetande,
ådagalägger ingen självbevarelsedrift, förstå sig ej
på att äta, måste matas och skötas i allt, urin och
avföring avgår när som helst och var som helst fullständigt utan någon som helst kontroll.” (Jämför
med dagens diskussion om apatiska ﬂyktingbarn!)
Han beskriver även de andra grupperna, men
mindre utförligt.

Stor dödlighet
Dödligheten ökade under kriget markant från det
ena året till det andra, från 28 patienter till 75.
Den är koncentrerad till de tre ”sämsta” grupperna. ”Man har en känsla av att de står utanför den
biologiska verkligheten … De kunna avlida plötsligt och oväntat eller av en obetydlig orsak … Vid
sjukdomstillstånd reagerar de ej alls eller på avvikande sätt.” Orsakerna kan vara – anger han – små
förändringar i ”kosthåll, renhållning, luftväxling
o. dylikt”. De är liksom spädbarn ”i allra yttersta
grad” beroende av omgivningen. ”Därför duka de
lätt under för varjehanda yttre förändringar.” Han
hänvisar till att forskningen visat att dödligheten
på sinnessjukhusen ”under kristider undergår en
betydande stegring”.
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Denna överdödlighet på Vipeholm har varit föremål för undersökningar efteråt. Man har frågat sig
huruvida den varit medvetet framkallad. Men det
ﬁnns inget som tyder på det. Förvånande är dock
att Fröderberg inte nämner de särskilda följderna
av kriget, såsom inskränkningar i kosthållet och inkallelser av personalen till militärtjänst (nästan all
personal var manlig). Inte heller nämner han att
Vipeholm ﬁck ta emot sinnesslöa med tuberkulos
från hela landet.

Föreslår kastrering
I sitt föredrag 1942 menar Fröderberg att sterilisering kan inte få någon större betydelse för detta
klientel. Däremot kan kastrering beräknas få en
mycket stor betydelse som passiviserande medel.
”Ett 40 – 50-tal patienter är genom sin hypersexualitet ytterst svårskötta.” Det vore önskvärt med en
lag som medgav sådan operation, menar han.

Sysselsättning på Vipeholm
Fröderberg skriver: ”Jag har så småningom kommit till den uppfattningen, att jämte individuell
behandling en kollektiv gruppundervisning bör
tillämpas”. ”Därför införde jag sådan föregående
år. Det ha gällt sinnesövningar, sång, gymnastik,
läsning o. dyl. Patienterna har själva svarat för sång
och uppläsning vid julﬁrandet.”
”Sysselsättningsterapi har kunnat bedrivas i större utsträckning än vad man kunnat ana på förhand.
Det har visat sig att ungefär 50% kunnat sysselsättas.” … ”En form av sysselsättningsterapi, som är
särskilt välgörande, är att låta de högre stående patienterna hjälpa de lägre t ex med klädsel o. dyl. De
känna därvid en oerhörd tillfredsställelse, överlägsenhet och säkerhet och bli därigenom lugna och
fogliga.”

Mest manlig personal
Sjukhuset har 1942 en fulltalig personal – en på
4,23 patienter – vilka utbildas på samma sätt som
på övriga sinnessjukhus. Endast i paviljongen för de
allra lugnaste patienterna ﬁnns uteslutande kvinnlig personal. I de övriga ﬁnns uteslutande manlig.
”Det har visat sig att just detta slags klientel visar
särskild hänsyn och respekt för de manliga vårdarna och i deras händer bli mera lättskötta.” menade
Fröderberg.
Som en av nackdelarna med det stora sjukhuset
nämner Fröderberg det stora avståndet till föräldrar och anförvanter (sjukhuset hade hela landet
som upptagningsområde). ”För patienternas del
betyder det i regel icke så mycket då de snart helt
växa in i den nya miljön, men för anförvanterna
kan det bli besvärligt och dyrbart med de långa besöksresorna.”

Verksamhetens resultat
”Beträffande verksamhetens resultat få vi vara glada åt även små förändringar … Vi tycker nog att
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svårsköttheten i de ﬂesta fall minskas … sömnmedel åtgår i ringa grad och skyddsmedel, som innebär mekaniskt tvång, tillgripes i obetydlig utsträckning…Isolering är sällsynt.”
Under årens lopp skrevs ungefär 20 patienter
ut årligen, de ﬂesta till vård- och arbetshem. ”Det
skulle vara önskvärt att överläkaren vid Vipeholms
sjukhus ﬁnge tillfälle att någon gång personligen
besöka de olika anstalterna och erhålla kännedom
om deras vårdresurser och patientuppsättning.”
Fröderberg anger att det behövs ytterligare 400
platser för svårskötta obildbara sinnesslöa. I så fall
”förefaller det tilltalande” om man har en anstalt
för vardera könet, menar han.

Pionjärer på sin tid
Hugo Fröderbergs artikel från 1942 andas pionjäranda och stolthet över vunna erfarenheter. Ingen

Korttidsvistelse

måste planeras
tillsammans med kommunen.

E

n 40-årig Lerumsbo planerade att resa till fjällen. Resan arrangeras av Svenska Turistföreningen i samarbete med SJ. Han ansökte om korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS hos Vård- och
omsorgsnämnden. De avslog hans ansökan i maj
2005. Avslaget motiverades med att personen är
ensamstående och den sökta insatsen inte innebär
någon avlösning för anhörig. Dessutom ansåg man
att behovet var tillgodosett genom att han hade beviljats ledsagarservice för samma resa.
Länsrätten skriver i sin dom att syftet med korttidsvistelse är dels att den funktionshindrade personen skall erbjudas miljöombyte, dels att anhöriga
därigenom kan beredas avlösning i omvårdnadsarbetet. Det framgår emellertid inte att båda förutsättningarna skall vara uppfyllda för att man ska ha
rätt till korttidsvistelse. Något hinder för att bevilja
en sådan insats för en ensamstående bör därför
inte föreligga.
Varje sådan vistelse kan dock inte betraktas som
en korttidsvistelse i lagens mening. Av utredningen
framgår att den resa han ville göra inte hade utformats i samarbete med kommunen eller föreberetts
så att kommunen haft möjlighet att bära sitt ansvar
som huvudman för insatsen. Mot den bakgrunden
kan resan inte anses som en korttidsvistelse i LSS’s
mening och socialnämnden hade därför haft fog
för sitt avslagsbeslut, ansåg man.
(Länsrätten i Vänersborg. Dom 2005–09–01.
Mål 1514–05.)
Kammarrätten medgav inte prövningstillstånd.
Länsrättens dom står därför fast.
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i vårt land hade tidigare haft ansvar för så många
svårt utvecklingsstörda, ingen hade beskrivit dem
så ingående. Även personalen kände sig som pionjärer. De berättade hur de lärde sig ”behärska” det
nya klientelet och förebygga konﬂikter, men även
hur de konstruerade nya typer av skyddsmedel. De
kände sig trygga med full statlig pension och med
sina nybyggda egnahemsvillor i kvarteren utanför
sjukhuset.

Bilderna är hämtade från:
C. Carlén-Nilsson, U. Holmér, red. Röster från
Vipeholm. Medicinhistoriska museerna i Lund
och Helsingborg. 1998. Kan beställas på biblioteket.

Olov Lindgrens
manifest

O

lov Lindgren (kd)
från Umeå är
unik. Som troligen
förste person med
utvecklingsstörning
har han blivit invald
i en politisk församling. I valet till
kyrkofullmäktige
i Umeå placerades
han på valbar plats av kristdemokraterna.
I sitt valmanifest som han delade ut inför
valet lovade han att kämpa för att personer med
utvecklingsstörning ska få bättre möjligheter att
delta i kyrkans arbete.
Till alla som är intresserade
av att vara med i ett nätverk!
Vi är ett gäng som jobbar på ett gruppboende för vuxna
personer som har autism och är på låg begåvningsnivå i
Växjö. Vi är intresserade av att bilda ett nätverk för personer som arbetar inom liknande verksamheter.
Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, idéer,
att lära om och av varandra. Man blir mycket starkare när
man är ﬂer.
Vårt mål är att vi ska ha 2 träffar per år och varje träff
med ett tema.
Om ni vill veta mer om nätverket är ni välkomna att kontakta undertecknad.
Sammy Wong
Tel: 0470-61922, e-post: snalltaget@kommun.vaxjo.se
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LÄTTLÄST OM RESOR
boktips!

lättläst litteratur

Maria Normark är arbetsterapeut på
Kroksta dagcenter i Örnsköldsvik. Hon
kommer med boktips till alla dem som
leder läsecirklar med personer med
utvecklingsstörning.
Böckerna:
Pema från Bhutan, av Ewa Jacobsson
och Christina Sjögren. 2005, 90
sidor, pris 170 kr,
Yo-chan från Matsue i Japan, av Sten
Lundberg, 2005, 91 sidor, pris 170
kr,
Tag tåget! Av Helene Lumholdt och

Anki Almqvist 2005, 120 sidor, pris
195 kr.
Beställ från LL-förlaget,
tel 08-640 70 90,
e-post: order@lattlast.se
eller från hemsidan: www.lattlast.se

Ä

rligt talat trodde jag inte
att de böcker jag valt att
läsa under den senaste tiden skulle bli någon större succé
hos oss på dagverksamheten.
Det handlar om resor och
främmande länder; nej, det passar kanske inte, tänkte jag. Oftast
brukar det ju bli ointressant när
man rör sig utanför det hemvana och begripliga.
En sanning med modiﬁkation,
tydligen, för det visade sig passa
alldeles utmärkt.
Man ska inte låta sig styras av
förutfattade meningar, det är
återigen bevisat.
En annan anledning till min
tveksamhet var att ett par av
böckerna handlar om barn, och
det känns inte helt bra när det
är vuxna man läser för. Den här
gången spelade inte heller det
någon roll!
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Det är förstås så, att det inte
bara är ämnet det kommer an
på, utan hur det presenteras.
Det som betyder mycket är att
människorna står i centrum och
verkar levande, att jag kan få
direktkontakt med dem genom
text och bild.

Barn i världen

Det är så jag upplever LL-förlagets serie ”Barn i världen”. Där
träder huvudpersonerna fram
och presenterar sig på ett så oemotståndligt och självklart sätt att
man bara måste tycka om dem.
Det ﬁnns sju titlar att välja bland,
samtliga med texter på lättlästnivå 2 och med massor av vackra,
fascinerande bilder.
Jag började med ”Pema från
Bhutan”, skriven av Ewa Jacobsson och med foto av Christina
Sjögren. Den 12-åriga ﬂickan
Pema berättar om sig själv och
sin familj, sina drömmar och sitt
vardagsliv. Vi får följa med till
templet, skolan och till marknaden, där hon handlar färgstarka
grönsaker och ost invirad i ett
stort löv. Allt lägger hon i sin ﬂätade väska, eftersom plastpåsar
är förbjudna i Bhutan. Just den
detaljen uppehöll vi oss vid en
lång stund!
Till slut får Pema chansen
att träffa kungafamiljen, som
hon beundrar mycket. Det blir
en riktigt spännande dag för
henne, men hon avslutar ändå
med konstaterandet att det trots
allt är tur att man är den man
är, fattig eller rik.
•
Ännu längre österut, i Japan,
bor Yo-chan, också han 12 år.
Han spelar bordtennis och ett
bollspel som heter tenka på fritiden. Hans föräldrar tycker att
han ska spela piano också, men
det börjar kännas tråkigt för
Yo-chan. Han har redan spelat i
fem år…
Att äta älskar han desto mer, vi
får utförliga beskrivningar av all
god mat han stoppar i sig.

Man kan sitta länge och titta
på bilderna och jämföra med
vår egen, enklare mat. Tänk att
ställa fram 20 skålar till en enda
måltid! För att inte tala om hur
konstigt det låter med alger, rå
ﬁsk och rått ägg!
Minnet av atombombernas
hemska verkan ﬁnns ständigt
närvarande i Japan. När Yo-chan
kommer till skolan står ”fredskunskap” som första ämne på
schemat.
Barnen viker också papperstranor, enligt den japanska origamitraditionen, där tusen tranor
symboliserar en önskan om fred.
”Yo-chan från Matsue i Japan”
är skriven av Sten Lundberg,
som även står för fotot.
•
Efter att ha blickat så långt
bort på vår planet är det dags att
se sig om lite i Sverige.
Helene Lumholdt och Anki
Almqvist har gjort en annorlunda reseskildring, som de kallat
”Ta tåget!”. De har rest kors och
tvärs i Sverige (samt små utstickare till Norge och Danmark) och
berättar på ett medryckande sätt
om allt man kan råka ut för på
en tågresa. Själva färden är nog
så intressant som resmålet om
man har ögonen öppna. Vad har
t.ex. konduktören att berätta?
Eller damen med hunden?
Man kan tydligen göra mycket
på ett tåg, t ex gå på diskotek
på väg till Åre. Andra surfar på
datorn eller spelar gitarr. Både
stora och små händelser fångar
vårt intresse, allt berättas med
entusiasm.
Det var nog främst de personliga berättelserna som uppskattades hos oss, beskrivningar av
olika orter föll däremot inte i så
god jord – å andra sidan tycker
jag inte att boken innehåller
överdrivet mycket av den varan.
Mellan varven ﬁnns avsnitt med
järnvägshistoria och lite gamla
anekdoter som lättar upp. Man
blir kort och gott riktigt sugen
på att ta tåget!
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Anhöriga
som assistenter
och arbetsledare
Målet är att våra ungdomar ska ha en hållbar assistans som garanterar dem meningsfulla liv. Utan att vi själva blir utbrända.
Vi har läst två artiklar i INTRA nr 4/05 om anhöriga som är verksamma som assistenter/arbetsledare
hos sina barn/ungdomar/vuxna med funktionshinder. Vi menar att artiklarna är för ensidigt kritiska. Man får intrycket av att anhöriga inte lämpar
sig för dessa roller. Både för sin egen skull och för
sina barns skull. Vi anser att frågan behöver nyanseras.

❉
Det ﬁnns anhöriga som vill och kan kombinera
roller. Det ﬁnns också de som inte har några val
och måste avstå ett ordinarie arbete för att – under
en kortare eller längre tid - göra det som de anser
rätt. Där andra instanser har svikit. Våra ungdomar
har ﬂyttat från ställen som inte fungerat och vi har
nu fått axla ﬂera roller i 12 respektive drygt 18 månader. Resultatet är att ungdomarna mår betydligt
bättre. Vi ångrar ingenting – även om våra egna
insatser ibland har varit väl höga!
Vi vet att det ﬁnns bra gruppbostäder (bostäder
med särskild service enligt LSS) där alla parter är
nöjda. Det ﬁnns också det motsatta. När barnen/
ungdomarna inte mår bra och ingen ljusning syns
så måste föräldrarna/gode män agera. Det är vår
plikt. En god man som inte bevakar huvudmans
intressen följer inte sitt uppdrag. Vi vill inte vara
servicegaranter/arbetsledare/assistenter resten av
våra liv men för tillfället ser vi ingen annan utväg.

❉
Efter många år av boende på elevhem och gruppbostäder (7 respektive 20 år) har vi inte längre det
förtroende som är nödvändigt för ännu ett s k överlämnade av våra ungdomar. Samtidigt vill vi inte
ägna vår tid åt bitterhet. Det gäller att agera efter
sunt förnuft och verka för att vända saker rätt t ex efter en felbehandling på en gruppbostad. Vi förstår
inte var ”den goda omsorgen” har tagit vägen…
Det är inte alltid kommunens biståndshandläggare som har svar när boenden inte fungerar tillfredsställande och personer med funktionshinder kommer i kläm. Även om kommunen har det yttersta
ansvaret. Inte heller har handläggare alltid ”rätt”
svar som vi ser det. Här handlar det inte enbart om
pengar. Istället kan det handla om brist på kunskaper, intresse och tid. Tjänstemän skyller på politiker som skyller på tjänstemän… Uppföljningar är
i allt för stor utsträckning en bristvara! Man väljer
att lyssna på privata företagare i gruppbostadsbranschen än föräldrar/gode män som känner sina
barn/ungdomar/vuxna.
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Brev till
INTRA
Hans Hallerfors
Ljusnevägen 47
128 48 Bagarmossen

För vår del måste vi få skriftliga garantier för att
våra ungdomar (23 resp 28 år boende i Stockholms
län) får goda livsvillkor enligt intentionerna i LSS
genom att rätt anpassningar görs. Det kan handla
om att det ﬁnns t ex duktiga assistenter (där fortbildning är A och O), att arbetet sker efter en anpassad
pedagogik/metodik (i annat fall ökar skadebeteenden), att bostaden är anpassad, att bostadsmiljön
fungerar, att rätt mediciner sätts in och utvärderas
kontinuerligt. Därtill måste det ﬁnnas tydliga mål
på varje boende/bostad. Ett utvecklingsarbete bör
också garanteras mellan berörda parter. Detta gagnar alla.
För brukare av personlig assistans som inte kan
föra sin egen talan och som aldrig blir ”vuxna” och
självständiga i vanlig bemärkelse har gode män/anhöriga en särskilt viktig roll. I detta fall måste man
ställa sig frågan vem som är bäst lämpad att tolka en
huvudman: en nära anhörig som har följt personen
sedan födelsen, en föreståndare, en externt tillsatt
god man eller en ”expert”?

❉
Självklart ﬁnns det assistans av olika kvalitéer. För
anhöriga som inte vill/kan/orkar vara assistenter/
arbetsledare/servicegaranter måste det ﬁnnas möjligheter att få/kunna rekrytera en extern arbetsledare/servicegarant som har rätt till en anständig
lön. Vi hoppas att Assistansutredningen som pågår
ska synliggöra detta och möjliggöra förbättringar!
Med dubbla/trippla roller ﬁnns det självklart
risker att man som anhörig-god man-assistent/arbetsledare sliter ut sig fysiskt/psykiskt, tappar kontakten med arbets-marknaden, binder upp sig ekonomiskt och/eller får svårare att släppa taget om
sitt vuxna barn. Ett av våra mål är dock att mer och
mer kunna övergå till att bli mer ”vanliga” föräldrar. Att i trygghet kunna träda ut som assistenter/
arbetsledare men med fortsatt möjlighet till insyn
och påverkan. Våra kompetenser måste kunna räknas även i fortsättningen! Här har Habiliteringen
en viktig stödfunktion. Kraven på oss är annars
orimliga!
Låt oss med förenade krafter verka för en mångfald av lösningar för att höja livskvalitén för alla
med funktionshinder. Professionalism och handling ska gå hand i hand. Detta kommer att gagna
alla medborgare. På lite sikt även samhället rent
ekonomiskt.
Cia Fjällbäck

(förälder, god man och
assistent i Bromma)

Oscar González

(förälder, god man, assistent
och servicegarant/arbetsledare i Järna)

Se kommmentar nästa sida.
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Kommentar från Intra (om personlig assistans):
Personlig assistans är, som vi skrev i förra numret,
ett historiskt framsteg som ingen politisk kraft idag
ifrågasätter.
Men den personlig assistansen ser olika ut.
Konstigt vore det annars eftersom den nu omfattar
nästan 17 000 personer och utförs av ca 60 000 personliga assistenter. Precis som när det gäller andra
stödformer så ﬁnns det bra och dålig assistans.
Nu är det dags för den personliga assistansens
banérförare att inse att man faktiskt segrat. Att assistansen blivit en självklar rättighet för dem som

behöver och vill ha denna insats. Nu blir frågan
istället hur en bra personlig assistans ska se ut. Och
hur man skapar en robust tillsyn som förhindrar
missförhållanden och övergrepp. Och misshushållning av personal.
Då kan det vara nyttigt att lyssna på erfarna och
engagerade handläggare, liksom det är viktigt att
skriva om missförhållanden.
Det ﬁnns en tendens i massmedia att idyllisera
olika insatser till funktionshindrade. Men det är
inte Intras uppgift. Vi vill istället problematisera
och visa på både bra och dåliga exempel.
HH

Gratis tandvård!

L

andstingen är skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att bedöma munhälsan hos dem som ingår i LSS personkrets.
Det gäller även hos dem som har ett eget boende.
Landstingen skall även erbjuda dem en nödvändig tandvård. Kommunerna skall identiﬁera dem
det gäller och överlämna informationen till landstinget. Detta dubbla ansvar har nu visat sig fungera
mindre bra, men med stora variationer. Särskilt
svårt är det att nå dem som bor i ordinärt boende,
medan det fungerar hyggligt för dem i boende med
särskild service.

Munhälsobedömning

Syftet med den uppsökande verksamheten är att
erbjuda en munhälsobedömning utan kostnad för
den enskilde. Vid denna skall man ta ställning till
behovet av nödvändig tandvård, som kan ges av
folktandvården. Denna kan inte säga nej så länge
man tar emot andra vuxna patienter för annat än
akutvård. Avgiften är som för andra i öppen hälsooch sjukvård.

Socialstyrelsen har även inventerat intresset för
tandhälsan vid fem habiliteringscentra och kliniker
för tandvård i västra Götaland och Halland. Det
visar sig att föräldrar till barn med komplicerade
funktionshinder har behov av ett utökat stöd från
såväl tandvården som habiliteringen. Den senare
tycks alltför sällan remittera barn som löper ökad
risk för sjukdomsutveckling i tänderna, till tandvården. Överhuvudtaget ﬁnns det risk för att barn
med svåra funktionshinder inte fångas upp av tandvården förrän de får allvarliga besvär.
Slutsats: Det behövs ökat samarbete mellan habiliteringen och tandvården!
KG
Socialstyrelsen. Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. 47 s. plus bil. Art.nr.
2005-103-9
Socialstyrelsen. Munnen – en del av kroppen. 8 sid.
Art.nr. 2005-109-32.
www.socialstyrelsen.se
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Omslagets konstnär

Omslagsbilden ”Gula ros” är gjord av Brita Elmberg.
Brita är 25 år och har arbetat på KULTURLABBET i ca 4
år. ”Det är superkul här!” säger Brita. ”För man får göra så
många olika saker. Bäst tycker jag om att dansa och måla.
Det känns skönt i kroppen!”
[KULTURLABBET] är
en arbetsplats för scenoch bildkonstnärer med
intellektuella funktionshinder.
Verksamheten vilar på
tre ben: pedagogiken,
konstnärligheten och det
yrkesinriktade arbetet.
Sedan ett år tillbaka
håller man till i Biskopsgården i Göteborg. Där
ﬁnns ateljé, musikrum
och studios. Just nu
håller man på att iordningställa ett fungerade
scenrum där man tänker
ge föreställningar och
anordna konstutställningar!!

Kulturlabbet har även
gett ut två diktböcker.
På agendan framöver
står konstutställning på
Majornas Bibliotek 3–16
april och i Botaniska Paviljongen 1–15 maj.
Man ger en dans/teater/musik- föreställning
på FOMS–konferensen
den 29 mars och en
dansscen på Världskulturmuseet den 29 april (allt
detta i Göteborg).
Huvudmän för Kulturlabbet är Göteborgs
Kyrkliga Stadsmission och
Sensus.

”Sally” av Brita Elmberg

Hela morgonens dimma

En vän går till jorden

En morgon
Anna kom ut

Jag gråter i handen
Över månkraften

Det var dimma
Jag gick vilse
På Brännö

I solnedgången
Går en vän till jorden

Jag ramlade
På cykeln
En till ramlade
Nu var vi två
Vilse
Rädda
Hålla handen
Efteråt kom någon
Räddade oss

INTRA nr 2/06 kommer ut i juni.
Du som vill prenumerera på INTRA: Betala 245 kr
på postgiro 636 55 62-5 eller bankgiro 5308-1485.
Glöm inte att skriva din fullständiga adress.
Då får du fyra nummer av INTRA framöver.
Du kan också beställa prenumeration
på fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se

eller på vår hemsida: www.intra.info.se

INTRA 1 • 06

i

Anna Maria Larsson

Soﬁa Olsson
Eldkvinna
En eldkvinna
Står i ett mörker
Tar emot dig
Hon tänder
Stora Eldfacklor
Ditt hjärta brinner
Som en stor eld
Glöd av aska
Elden tar dig
Till en annan värld

Dikterna är hämtade från
KULTURLABBETS diktsamling Varma & Kalla Kårar.
För mer information
kontakta:
Kulturlabbet
Önskevädersgatan 1
Anna Ingefjord
418 35 Göteborg
Tel. 031 – 7553721
lena.mann@stadsmissionen.org
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