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Kommunal brottslighet avslöjas!

V

i hatar att framstå som kverulanter, som inte kan glädjas åt de framsteg
som gjorts för personer med funktionshinder under de senaste decennierna.
Det var för bara tio år sedan som det fortfarande fanns över 50 vårdhem
för personer med utvecklingsstörning och det var först för 12 år sedan som man
kunde få en personlig assistent.
Men vi kan inte blunda för detta: att så många kommuner anser sig ha rätt att sabotera svensk lag. I rapporten ”Riktlinjer – till hjälp eller stjälp?” som Länsstyrelserna
nu offentliggjort visar det sig att 115 kommuner (av 290) hade speciella, politiskt
antagna, riktlinjer för insatserna enligt LSS som gav olagliga rekommendationer.
En sådan omoral hos det politiska kollektivet är förödande som förebild för medborgaren.
Det var år 1985 som personer med utvecklingsstörning och vissa med hjärnskador
ﬁck en i lag inskriven rätt till preciserade insatser. Men det tog inte många år förrän
landstingen började trotsa domstolarnas utslag. De vägrade helt enkelt att följa dem.
Och kommunerna övertog samma fusk när handikapplagen LSS kom 1994.
Finansdepartementet betecknade detta som ett hot mot rättsordningen i ett PM 1995
och det tvingade Riksdagen att anta en lag om böter, som trädde i kraft år 2000. Det
stävjade i någon mån oskicket, men nu började kommunerna istället bevilja insatser
utan föresats att verkställa dem. Poängen med det var att besluten då inte gick att
överklaga. I en utredning med namnet “Beviljats men inte fått” föreslogs ytterligare
böter.
Svenskt statsskick borde kännetecknas av förtroende och rättskänsla. Att staten
tvingas bötfälla en kommun måste betecknas som ett nederlag för samhällsmoralen.
Orsaken måste sökas i de politiska partiernas oförmåga att hålla samman sina förtroendevaldas åsikter på central och kommunal nivå. Till förfång för den enskilde
medborgaren.
Det ﬁnns uppenbart förtroendevalda som beter sig som skattesmitare, som alltid hittar nya kryphål för att slippa från sitt ansvar. Med sina lagstridiga riktlinjer har de
nu deklarerat och avslöjat sin inställning till funktionshindrade personers rätt att
leva som andra.
Närmare en uppvigling till lagbrott av en person – LSS-handläggaren – kan man
knappast komma. Denne blir klavbunden i sin omöjliga ställning mellan den enskildes uppenbara rätt till insats och sin lojalitet med sin arbetsgivare. Detta kan ingen
acceptera. Vi ser nu fram emot att länsstyrelserna följer upp ändringar i riktlinjerna
med samma energi som man gjort analysen.
Svenska Kommunförbundets roll i denna olustiga hantering behöver också granskas.
Istället för att hjälpa sina medlemmar till en rättssäker och human handläggning, så
har man bedrivit ett idogt krypskytte mot de målsättningar som riksdagen antagit för
stödet till funktionshindrade (senaste manifesterat i den famösa skriften ”Alternativ
till rättighetslagstiftning inom kommunal vård och omsorg – vad behöver ändras och
varför?” se Intra nr 1/06). Därmed har man i praktiken legitimerat de lagöverträdelser som kommunerna gjort sig skyldiga till.
(Läs mer om de olagliga riktlinjerna på sid 22)
Redaktionen
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Fler och ﬂer söker da

Mathias Apell demonterar elskåp på Änghagens dagliga verksamhet i Lidköping.

Det ökade antalet elever som nu lämnar särskolan, ett hårdnande arbetsliv och nedrustningen av SAMHALL, är faktorer som lett fram till att
antalet personer i daglig verksamhet enligt LSS har ökat. I Lidköping har
man försökt möta anstormningen med speciella verksamheter.
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V

erksamheten på Ängshagsgatan i
Lidköping ser på ytan ut som ett traditionellt SAMHALL- jobb. Förpackningsarbete, demonteringsarbete
och enklare monteringsarbete. Det bedrivs
också i SAMHALLs gamla lokaler. Men idag
kallas det daglig verksamhet enligt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Ändå ser inte de ca 20-talet personer som arbetar där sig själva som ”handikappade”. Det är
ingen beteckning som man känner sig bekväm
med. Och man har ju rätt.
– På 90-talet hade många av dem haft vanliga
jobb, säger Mikael Gustavsson, arbetshandledare på Änghagsgatan. Många fanns på byggen
eller i lagerhallar och hjälpte till. Men i dag får
man inte plats i arbetslivet.
– Nu driver man omkring, vind för våg, fyller hans kollega Ulf Wikström i. Arbetsförmedlingen har inte lyckats skaffa jobb åt dem. De
har inte platsat i SAMHALLs verksamhet. Till
slut har de sökt daglig verksamhet enligt LSS
och fått den beviljad. Det är framför allt den
här gruppen som ökar och en del har en lite
annan problematik än vad vi traditionellt är
vana vid inom LSS-verksamheten. Detta ställer
nya krav på personalens kompetens. Det handlar mycket om att stötta och handleda i alla de
svårigheter som så lätt uppstår i vardagslivet.
Problemet är att man har ett handikapp som
inte syns. Man blir behandlad som om man förstod, men när man inte gör det blir det kaos.
Och då får man inte ihop sitt liv.

På tvärs mot våra målsättningar
Det var i början på 2000-talet som man i Lidköping insåg att man fått en helt ny grupp som
hade rätt till daglig verksamhet enligt LSS. En
grupp som inte trivdes med de verksamheter
som fanns. Man lyssnade på de berörda och
försökte skräddarsy arbeten som passade dem.
– Det kom allt ﬂer personer med olika bokstavsdiagnoser och sådana som hade lindriga
begåvningshandikapp, berättar Monica Engström, som är områdeschef för daglig verksamhet. Vi startade blygsamt, men verksamheten
har hela tiden svällt. Idag ökar antalet i daglig
verksamhet med ca 10 personer om året varav
merparten utgörs av denna grupp. Trots att de
ofta på ytan klarar sig bra så har de ﬂesta ett
stort stödbehov.
Kristina Nilsson, psykolog som är anställd av
kommunen, håller med:
– De ser sig inte som tillhörande någon persongrupp i LSS. De ”köper” inte daglig verksamhet i traditionell form. Det är en stor utmaning. Utvecklingen går på tvärs med våra
målsättningar. Vi vill ju att de ska få anställning
med lönebidrag men arbetsmarknaden har blivit för tuff.
– Ofta går det till så, säger Monica Engström,
att en person slutar i särskolan. Hon eller han
har fram till dess haft ett tryggt och någorlunda
inrutat liv. Kontakterna med arbetsförmedlingen ger inget jobb. Så för att ha någonstans att
gå till på dagarna söker man daglig verksamhet
enligt LSS.

aglig verksamhet
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I SAMHALLS
gamla lokaler arbetar
Ulf Wikström och
Mikael Gustavsson
som arbetshandledare.
Verksamheten kallas
Ängshagsgatans dagliga verksamhet.
– För tio år sedan
hade de som arbetar
här jobbat på vanliga
jobb eller på SAMHALL, säger de.
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Desiré Perrsson och Alexandra Höglund märker och sorterar plastpåsar på Änghagens dagliga verksamhet.

Torolf Lundgren sorterar plugg.

– Stödet från barnhabiliteringen har redan försvunnit två år tidigare, utan att det funnits någon
vuxenhabilitering som tagit över ansvaret, säger
Kristina.
– Om man inte i första steget söker daglig verksamhet kan man hamna i ett vakuum och fara ganska illa, innan man kommer till oss, säger Monica
Engström. Det har aldrig varit så svårt att ha en
utvecklingsstörning som idag. Man får hela tiden
massor av information som man inte kan hantera.
Och trots att man har god man så har många skulder upp över öronen. Personalen i daglig verksamhet får ta ett stort ansvar för de här individerna.
Mycket av arbetet handlar om att kunna handskas
med den otrygghet och frustration som de här personerna känner.

Omvårdnadsvaktmästare
Östhaga servicegrupp startade för 2,5 år sedan och
håller till i ett stort äldreboende där man fungerar
som allt i allo och hjälper till med vaktmästaruppgifter.
När vi kommer dit är Jonas Gustavsson och Lars
Larsson i full färd med att montera ihop 76 garderober som ska ställas in på toaletterna i äldreboendet.

Jan Nilsson och Gunnar Wallgren arbetar i Östhaga servicegrupp.
Till höger monterar Jonas Gustavsson och Lars Larsson garderober på löpande band.
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Kristina Nilsson, Monica Engström och Erika Hedberg har kunnat konstatera att helt nya grupper beviljas och får daglig verksamhet och boende enligt LSS. De har arbetat hårt för att hitta verksamheter som passar dessa grupper.

Gunnar Wallgren är arbetshandledare för de fem
som jobbar i servicegruppen.
– Vi är lite mer som omvårdnadsvaktmästare. Vi
har inte så bråttom utan har mer tid att prata med
de 96 pensionärer som bor här. Vi sysslar med allt
utom el, ventilation och avlopp.
Det krävs mycket arbete för att få gruppen att
fungera ﬁnt. Flera har stora sociala problem, man
behöver få arbetsuppgifter som man klarar av och
trivs med.
– Vi arbetar för att göra oss nyttiga. Vi har ordnat
planteringsdagar där vi hjälpt de äldre att plantera
sina blomlådor, vi spritar regelbundet av alla handtag och ledstänger i byggnaden för att förebygga
smittspridning, vi lagar möbler och hjälper till
med TV-inställningar med mera. Jag får arbetsorder från de olika avdelningarna och sedan
hjälps vi åt med att fördela arbetsuppgifterna.
Nu har vi börjat skriva ner allt vi gör varje dag
så att vi kan komma ihåg vilka saker vi gjort. Vi
har också hjälpt ett dagis inte så långt härifrån,
med olika arbetsuppgifter.

en lite generösare syn på vårt arbete. Om Jannes
mammas cykel har gått sönder så hjälper vi till och
lagar den här. Och om Jimmys dator strejkar så kan
vi åka hem till honom och hjälpa till.

Nya boendeformer
Det ökade antalet personer med lindriga begåvningshandikapp som söker LSS-insatser har nu
också börjat påverka boendet. Även där möter man
nya behov.
– En grupp behövde hitta ett boende som var
anpassat efter deras behov, berättar Erika Hedberg
som är områdeschef för boendet. De har alla prövat andra typer av boende, både egen lägenhet och

En generösare syn på arbetet
Servicegruppens verksamhet har fått mycket
positiv uppskattning och nu planerar kommunen att starta ﬂer liknande.
Alla som arbetar i daglig verksamhet får habersättning 40 kr/dag, 28 kr/halvdag. Men lunchen kostar 29 kr/dag och ﬂera har också kostnader för resor.
– Ändå kommer de ﬂesta. Trots att det är frivilligt. Man vill ha den sociala samvaron, säger
Gunnar Wallgren. För ﬂera är det också ett lyft De dagliga verksamheterna försöker på olika sätt göra sig nyttiga för
att få ett mål lagad mat om dagen. En del har kommunens innevånare. Här erbjuder man sandpåsar till pensionäbara levt på godis och skräpmat. Vi har också rerna så att de kan sanda utanför dörren därhemma!
INTRA 4 • 06
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Vilket samhälle ska vi ha?

Kristina Nilsson, psykolog inom handikappomsorgen i Lidköping, är mycket kritisk till utvecklingen:
– Måste inte samhället ta ansvar för alla människor? Måste
inte alla få plats?

fullvärdig lägenhet i gruppbostad. Men det har, av
olika skäl, inte fungerat. Så vi frågade dem hur de
ville bo. De ville bara ha små enrummare, den egna
lägenheten upplevdes som för stor och ångestskapande. De ville bo tillsammans med några få och
de ville komma bort från centrum.Vi byggde om
en enhet i ett äldreboende en mil utanför staden,
säger Erika och visar mig en planritning.
Det ser ut som ett inackorderingshem på 70-talet,
med korridor, personalkontor och gemensamhetsutrymme. Men med den skillnaden att enkelrummen har egen toalett och pentry.
– De ville ha det så här, säger Erika Hedberg bestämt. Vi måste ta deras önskemål på allvar. Det
kan verka som om det här boendet strider mot våra
målsättningar, men vi är ﬂexibla och anpassar verksamheten efter de behov vi nu möter. Det här har
fungerat bra. De har själva inrett och bestämt hur
gemensamhetsutrymmena ska användas.
I Lidköping är man också i full färd med att bygga
ut en ny verksamhet med boendestöd för dem som
bor i egen lägenhet, som man kallar IRIS.
– Bostaden betraktas som en servicelägenhet och
därför sker stödet enligt LSS och det är alltså inte
fråga om hemtjänst, säger Erika.
Och den är avgiftsfri.

– Ska vi ha den här typen av samhälle? Frågar Kristina Nilsson lite uppgivet. Hon har lång erfarenhet som psykolog och är utbildad neuropsykolog.
Började som skolpsykolog i Hälsingland på 70-talet,
kom till Lidköping 1982 och där har hon arbetat i
omsorgsteam, i barnhabiliteringen och sedan 2001
som psykolog i kommunen. Arbetet består mycket
i att handleda personliga assistenter och personal i
boende och daglig verksamhet.
– Lärarna i yrkessärskolan hade tidigare som uppgift att ordna lönebidragsanställningar till eleverna
när de slutade skolan, berättar hon. Men det går
inte idag. Så trots att andelen testade personer som
konstaterats ha en utvecklingsstörning inte ökar så
ökar ändå antalet som går i särskolan och som sedan får stöd enligt LSS.
I Lidköping har man arbetat strukturerat med att
vidareutbilda personalen så att de kan klara av att
möta behoven hos denna nya grupp.
– Kombinationen av ett lindrigt begåvningshandikapp och en svår och otrygg uppväxt leder ofta
till psykiska problem som är större än de problem
som själva begåvningshandi000kappet medför, säger Kristina Nilsson. Med anknytningsteorin som
grund har personalen utbildats för att bättre förstå
de problem som de möter.
– De som arbetar i boende och i daglig verksamhet behöver samarbeta bättre och de behöver ha
samma utgångspunkter. De här personerna måste i
första hand få känna trygghet och tillit. Om jag har
farit illa och mår psykiskt dåligt behöver jag komma
till ett ställe där man förstår mig. Där jag tas emot
som den jag är. Man gör så gott man kan, ofta presterar man ojämnt, ena dagen fungerar man bra på
jobbet, andra inte alls.
Kristina Nilsson är kritisk till den samhällsutveckling som ligger bakom det ökade behovet av daglig
verksamhet.
– Samhället har blivit mer intolerant, säger hon.
Det ﬁnns ett stort tryck på LSS-verksamheterna att
ta emot individer som egentligen inte tillhör personkretsen. Det ﬁnns en stark tendens att vilja fösa
bort problemen till ett område utanför samhället.
Men måste inte samhället ta ansvar för alla människor? Måste inte alla få plats?
Text och bild: Hans Hallerfors

intradagar 24–25 september 2007
Två studiedagar om stöd och service till personer med intellektuella funktionshinder
i samarbete med Riksförbundet FUB.
Boka in Intradagarna den 24 och 25 september i Stockholm! Vi har redan fått klartecken av en rad ﬁna föreläsare
som Magnus Tideman, Barbro Lewin, Mårten Söder, Britt-Marie Lindblad, Kerstin Färm, Kristina Szönyi och Karl
Grunewald. (Mer information kommer i Intra 2/2007!) Anmälan kan göras redan nu till Tuula Augustsson,
tel: 08-508 866 41, e-post: tuula.a@fub.se (Pris för 2 dagar inkl lunch och kaffe: 2 800 kr.)
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Den nya handikappministern:

Fler
ska
få
arbete!

Maria Larsson är vår nya handikappminister.
Hon är född 1956 på en bondgård i Långasjö i
södra Småland. Efter lärarutbildning och arbete
som mellanstadielärare några år tog politiken
över. Från 1998 sitter hon i riksdagen och från
2003 är hon förste vice ordförande i Kristdemokraterna. Hon är gift och har tre utﬂugna barn.
Foto: Kristdemokraterna.

Maria Larsson (kd) är ministern som har hand om handikappfrågorna.
Vad vill hon åstadkomma? En halvtimmas intervju gav kanske inga rakare besked,
men en agenda har hon tveklöst. Den ser ut så här:
1. Fler funktionshindrade i reguljära arbeten med lönebidrag.
2. Fler privata initiativ inom handikappomsorgen.
3. Förbättrad tillsyn av verksamheterna.
4. Eventuellt ett statligt huvudmannaskap för LSS.

M

aria Larssons största merit, skrev vi
i förra numret av Intra, var att hon i
ungdomen feriearbetat på Långasjö
vårdhem. Ett privat vårdhem i Kronobergs län för män med utvecklingsstörning. När jag
nu frågar henne hur det var att arbeta där har hon
bara ljusa minnen:
– Det var intressant och spännande. Jag var vårdbiträde. Att se både de begränsningar som ett funktionshinder kan ge, men också de möjligheter som
fanns inneboende i de här människorna – om de
kommer till uttryck, om de får den rätta stimulansen, det var lärorikt. När man är där som ung
människa så skapar ett sådant arbete mycket av ens
världsbild. Mycket av det jag upplevde där bär jag
med mig fortfarande. Personer med funktionshinder har så mycket att bidra med i vårt samhälle.

Privat eller offentligt?
När jag ställer mig lite tvekande till att ett vårdhem
på 70-talet kunde ge så många ljusa och upplyftande erfarenheter skrattar Maria Larsson.
– Långasjö var ett underbart ställe, försäkrar
hon.
INTRA 4 • 06

– Långasjö var ju ett privat vårdhem. Har jag förstått
saken rätt så är ni positiva till privata vårdhem?
– Vi är framför allt intresserade av att ha vårdhem
av god kvalité.
– Fast vårdhem ﬁnns ju inte längre...
– Ja, fast vi är intresserade av att få en mångfald.
Så att man kan välja och välja bort sådan verksamhet som man tycker inte fungerar bra. Det kan gälla
både hjälpmedel, assistans och boende. Men då
krävs att vi har en fortsatt gemensam ﬁnansiering
och att vi stimulerar fram mångfalden.
– Det kommer att bli en förändring som vi märker av,
att ﬂer verksamheter kommer att privatiseras?
– Det bestäms ju ute i kommunerna och landstingen. Men ska den enskilde kunna välja måste
det ﬁnnas något att välja på. Det ﬁnns ett värde i
mångfalden. Vi vill se ﬂer privata entreprenörer,
men också ideella entreprenörer och kooperativa
entreprenörer.
– Är inte risken stor att det blir som i Stockholmsregionen, att de stora vårdentreprenörerna av typ Carema tar
över de små?
– Det beror på hur man gör det. Vi inför till exempel ett avknoppningsstöd där personal får möj9

”Vi vill
titta på om
huvudmannaskapet
för LSS ska överföras
till staten”
lighet att under arbetstid förbereda en eventuell
avknoppning. Just för att vi vill se en mångfald inte
bara av de stora aktörerna.
– Finns det ändå inte en fara med den privata driften
- när det ﬁnns en direkt koppling mellan hur mycket man
satsar på dem som man har ansvar för och hur mycket
man kan stoppa i den egna ﬁckan? Själv har jag beskådat privata vårdhem vars torftighet stod i bjärt kontrast
mot de ﬂotta bilar som stod parkerade utanför och som
tillhörde direktionen.
– Den torftigheten kan ju lika gärna inﬁnna sig
i en offentlig verksamhet. Friskolereformen har ju
visat att om det ﬁnns jämförelseverktyg så blir det
viktigt att hålla en hög kvalitet.
– Är inte risken att de långsiktiga trygga relationer som
uppstår i t ex en gruppbostad kan trasas sönder om verksamheten läggs ut på entreprenad?
– Jag har fått ett antal rapporter från kommunal
verksamhet som berättar om hur många olika assistenter man kan tvingas ha. Inom hemtjänsten är
det likadant. Den offentligdrivna vården är ingen
garanti för att det inte blir någon personalomsättning, tvärt om. Många av de här yrkena har tyvärr
blivit genomgångsyrken. Förutsatt att man har bra
upphandlingsunderlag, att man har bra kvalitetsuppföljning och jämförelsestal så tror jag att ﬂera
aktörer kan berika varandra och att detta leder till
högre kvalitet och effektivitet. Sverige är ett undantag i världen där vi har haft så mycket av offentligt
driven verksamhet.

Förbättrad tillsyn
– Finns det någon fara med en ökad privatisering?
– Det viktiga är att vi ser till att det ﬁnns en god
kvalitet. Idag är uppföljningen alldeles för dålig.
– Kommer den att förstärkas?
– Absolut. Det behövs en bättre kvalitetsuppföljning. Det behövs kriterier så att vi kan mäta och
jämföra verksamheter mellan olika vårdenheter
och mellan kommunerna. Detta är ett eftersatt
område. Jag ser det som en av mina absolut viktigaste uppgifter att förbättra möjligheterna för den
enskilde att jämföra olika verksamheter.
– Är det önskvärt att tillsynen förstärks?
– Absolut. Tillsynen är för svag idag och den behöver stärkas.
– Har jag uppfattat det rätt: Du vill förstärka Socialstyrelsen?
– Jasså?
– Ja, du sa att du ville ha en bättre tillsyn över verksamheterna.
– Ja, fast det är ju länsstyrelserna som är tillsynsmyndighet.
– Men måste inte Socialstyrelsen dels styra tillsynsmyndigheterna bättre och dels komma med ﬂer och bättre Råd
och Anvisningar för att tillsynen ska fungera?
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– Jo i den meningen vill jag stärka Socialstyrelsen,
i rollen som tillsynsuppdragsgivare!

Personalsituationen
– Vad tänker ni göra åt den bedrövliga personalsituationen? Att så många nu saknar utbildning för sitt arbete
inom handikappomsorgen?
– Det har ju skett en väldig nedrustning på detta
område under den socialdemokratiska tiden. Det
har försämrats rejält. Nu låter vi kompetensstegen
löpa vidare.
– Men den gäller ju bara äldreomsorgen?
– Personalförsörjningsfrågan ligger också inom
Assistanskommitténs uppdrag att titta på. Detta är
nyckeln till att få en väl fungerande vård. Idag har
yrkena inom detta område, främst assistansyrket,
blivit mycket av genomgångsyrke. Det är olyckligt
för brukaren som har behov av kontinuitet. Vi måste hitta karriärvägar också inom yrkets ram.

Kommunalt eller statligt huvudmannaskap?
– Vilka förväntningar har du på Assistanskommittén?
– Jag har stora förväntningar, eftersom den har
ett så brett uppdrag. Den ska bland annat undersöka var huvudmannaskapet ska ligga.
– Har du någon åsikt om det?
– Vi vill titta på om huvudmannaskapet för LSS
ska överföras till staten eftersom det är en så reglerad lagstiftning som kommunerna har väldigt lite
manöverutrymme inom. Men jag har ingen färdig
åsikt om detta idag.
– Blir det inte en väldigt konstig situation om man lyfter
ut en grupp och säger att er, just er, får staten ta hand om
för det klarar inte vi i kommunen av?
– Det är därför vi har en utredning, för att bedöma både för- och nackdelar med ett statligt huvudmannaskap.
– Och du har ingen ståndpunkt i den frågan?
– Jag kan inte föregripa utredningen.
– Din företrädare, Berit Andnor, hade en mycket klar
åsikt i denna fråga. För henne var det otänkbart att staten skulle ta över huvudmannaskapet för just den här
gruppen.
– Vi vill titta på bägge alternativen. Det är det som
är assistanskommitténs uppgift.
– Idag är det två lagar som reglerar stödet till funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen. Är det vettigt att
stödet är så splittrat?
– Det är ju också en sak som assistanskommittén
ska titta på. Det är mycket som ligger på denna
kommitté och de ska vara färdiga 2008. Då får vi
bestämma tid för ny intervju.
– Blir det några öronmärkta pengar till kommunerna
för handikappomsorgen?
– Det har vi inte lagt i årets budget. Överlag så arbetar kommunerna på olika sätt och prioriterar på
olika sätt. Det kommunala självstyret är grundlagsfäst. Skulle man öronmärka alla pengar till kommunerna så funnes ju inget kommunalt självstyre.
Det som är glädjande idag är ju att kommunerna
har fått bättre ekonomi och det kan säkert leda till
ﬂer satsningar av olika slag.
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Foto: Kristdemokraterna.

– Man har ju på vissa ställen en nästan språngartad
ökning av antalet personer som söker daglig verksamhet
enligt LSS. Många av dem skulle för tio år sedan ha arbetat på öppna marknaden, ibland med lönebidrag, eller
inom SAMHALL. Är det en bra utveckling?
– Det är en jätteolycklig utveckling som vi sett under lång tid. Den vill vi bryta. Vi gör ﬂera saker för
att öka möjligheten till delaktighet. Vi ökar lönebidragsandelen, vi ökar också möjligheten att bedriva ett eget företag med hjälp av lönebidrag. Vi
underlättar arbetsgivarnas möjligheter att anställa.
I första hand ska man få en anställning inom den
reguljära arbetsmarknaden, i andra hand så skall
man få sysselsättning i form av annan verksamhet.
Här är SAMHALL ett bedrövligt exempel på hur
det kan gå när lönsamhetskravet går så långt att
man tappar bort det som var deras ursprungliga
och huvudsakliga uppdrag, De har exkluderat dem
som har de största behoven idag. Det också viktigt
att vi kommer till rätta med den diskriminering
som ﬁnns idag. Vi kommer att lägga en samlad
diskrimineringslagstiftning där bristande tillgänglighet också kommer att betraktas som en diskrimineringsgrund

Habilitering och Råd och stöd
– Det ﬁnns ju stor osäkerhet runt Råd och Stöd och Habilitering? Framför allt stödet till vuxna med funktionshinder fungerar väldigt ojämnt i landet. Kommer ni att
göra något åt det?
– Det är jätteviktigt att få en väl fungerande habilitering och rehabilitering. Den har ju på vuxensidan fungerat väldigt dåligt. Assistanskommittén
kommer att titta på detta. Och Socialstyrelsen har
uppdrag att kartlägga hur det ser ut och att med
sina föreskrifter både stimulera till ﬂer individuella
planer och öka tillgängligheten till rehabilitering
och habilitering. Så det är saker på gång när det
gäller detta.
– Kontaktperson är den mest eftersökta insatsen som
inte tillgodoses. Kommer ni att ge stimulanspengar?
– Vi lägger ju ytterligare 20 milj kr på personliga
ombud nu. De är kontaktpersoner och det tycker
vi är en mycket prioriterad verksamhet.
– Många har påpekat att rätten till omvårdnad enligt
LSS måste omfatta även den som får stöd i den egna bostaden.
– Det är en fråga för Assistanskommittén.

Arbete och daglig verksamhet
– Kommer personer med psykiska funktionshinder att få
rätt till daglig verksamhet enligt LSS?
– Vi ska titta på den möjligheten. Delaktigheten i
arbetslivet måste öka för den här gruppen.
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Just sysselsättningen är, det förstår jag, den kanske allra viktigaste frågan för Maria Larsson:
– Den förra regeringens politik har lett till att ﬂer
och ﬂer exkluderats från arbetsmarknaden, säger
hon och låter plötsligt som om valrörelsen höll på
än.
– Fler och ﬂer har hamnat i en förtidspensionering som de inte kommer ur. Det vill vi ändra på. Att
få ﬂer i arbetet är alliansens viktigaste mål. Många
av de som har funktionshinder och som idag inte
känner delaktighet i arbetsliv och samhällsliv ska
förhoppningsvis få en förbättrad situation under
den här mandatperioden. Det är beklämmande
och beklagligt att så många tvingats till ett utanförskap idag.

Maria Larsson och Bengt Westerberg
Att intervjua Maria Larsson är lätt frustrerande.
Man får en halvtimma på sig – en politisk sekreterare sitter där och vakar över samtalet som en
hök – och man känner att hon inte blivit riktigt
varm i kläderna ännu. Svaren, både när det gäller
vårdhem och kontaktpersoner (personliga ombud
gäller ju bara dem med psykiska funktionshinder)
tyder på att hon inte hunnit sätta sig in i alla frågor
än – hon har ju bara haft tre månader på sig. Helst
vill Maria Larsson sväva ut i de retoriska, lätt luddiga, visioner som förde den borgerliga alliansen
till makten. Det ska bli intressant att se om hon kan
upprepa Bengt Westerbergs bedrift, sist vi hade en
borgerlig regering. Det var han som, mitt under
lågkonjunkturen, lyckades få igenom en kraftigt
förbättrad lagstiftning, LSS, som innebar avgörande förbättringar för funktionshindrade. Vad skulle
inte Maria Larsson kunna åstadkomma nu, under
en stark högkonjunktur? Om viljan och insikten
ﬁnns.
Hans Hallerfors
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Läkare
bortom
förståelse och insikt
Av Karl Grunewald
Sinnesslövårdens framväxt skedde utan läkarnas stöd. De intog en repressiv och auktoritär hållning och brast i förståelse för familjens och den enskildes verkliga behov. Hur
kan vi idag förstå detta? Hur uttryckte de sig
om sinnesslöa* i läkarböckerna?
Under 1910- och 1920-talen kom samhällets fattiga,
svaga och annorlunda människor alltmer i fokus.
Nya krav på insatser ställdes på samhället och nya
moraliska krav ställdes på den enskilde.
Läkaren Hugo Toll uttryckte det så här 1913: ”Det
är i de ﬂesta fallen en skam, en stor skam att vara
sjuk och svag. Att man lyckas få en mängd svaga
barn att överleva är inget tecken på kulturellt framsteg.” (1).

Pessimistiskt budskap
Det var särskilt de vanartade barnen som man började beskriva. Vad skulle man göra med dem? Arvsbiologernas budskap gav ingen vägledning – den
var enbart pessimistisk, bäst illustrerat genom ett
föredrag som professor Erwin Bauer från Potsdam
höll i Lund 1919: ”Om ett folk är mindervärdigt
med hänsyn till sina arvsanlag, då förändras detta
förhållande icke ens genom de bästa sociala former, genom den bästa uppfostran eller genom
den mest förﬁnade kultur... arvsanlaget förblir
oberört.”...”Inom nästan alla kulturfolk uppträder
ett urval, som lätt kan bliva ödesdigert. Just de personer, de familjer, som förkroppsliga särskilt goda
egenskapskombinationer, alltså just de ledande
personerna och de ledande familjerna, de egentliga kulturbärarna, alstra ett mindre antal barn än
den sämre delen av folkmaterialet.” (2).
Då hade Riksdagen några år tidigare infört äktenskapshinder för den som var sinnesslö, sinnessjuk
eller hade epilepsi. Men effekten blev i praktiken
att ännu ﬂer barn föddes utom äktenskapet, vilket
kom att särprägla barnen socialt under hela deras
liv.
* Omsorgerna om utvecklingsstörda kallades
fram till 1955 för sinnesslövård.
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”Inget ﬁnnes mer beklämmande...”
Behovet av institutioner för olika kategorier av vanart var alla överens om – de tre första decennierna
på 1900-talet blev en period av institutionsutbyggnad som aldrig förr. Det innebar kategorisering
och avskiljning – framför allt skulle de lönsamma
skiljas från de olönsamma, såsom de obildbara sinnesslöa barnen.
Visserligen hade välgörenhetsföreningar och
landsting frivilligt öppnat asyler för dem, men det
var inte väl sett av alla. Det var inte rationellt och
det tog bort intresset från de nya grupperna, tyckte
man. Barnläkaren i Malmö, J. Axel Höjer, uttryckte
det så här i Tidens läkarbok 1924. ”Ingenting ﬁnnes mera beklämmande än att besöka en anstalt
för sinnessvaga barn, som där framleva sina liv. Det
allmänna nedlägger på ett sådant barn årligen en
summa, som skrives med fyrsiffrigt tal, medan för
ett friskt barn ej på långt när så mycket ges ut. Det
sinnessvaga barnet är icke i stånd att återge något
åt sina medmänniskor, det friska barnet blir ibland
tack vare utebliven vård sjukt. Många ﬁnnas, som
anse en sådan fördelning av samhällets omsorg
om sina barn vara utslag av falsk humanitet, d.v.s.
mycket litet mänskligt. Huru länge skall allmänna
meningen tillåta ett idiotiskt barn växa upp på bekostnad av friska barn, som gå under av umbäranden?” (3).

”De böra icke ha rätt att fortplanta sig...”
Andra läkare menade tvärtom att de samhällsodugliga borde avskiljas och vårdas på anstalt även om
det kostar pengar. J. V. Hultcrantz skrev i samma
Tidens läkarbok 1924 så här: ”Det viktigaste önskemålet är naturligtvis, att icke de sämsta, samhällsodugliga eller rent av samhällsfarliga individerna få
föröka sig. Vi ha redan alltför många idioter, vanebrottslingar och andra samhällsparasiter”... ”Även
de allra sämsta individerna kunna göra anspråk på
vår medkänsla, men de böra icke ha rätt att fortplanta sina lyten till kommande släktled. Detta
kan naturligtvis lätt hindras om dylika individer
omhändertas i lämpliga anstalter under hela den
fortplantningsdugliga åldern. Det blir dyrt, säger
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Under större delen av 1900-talet växte de ﬂesta barn som
hade en utvecklingsstörning upp på anstalter runt om i landet. Föräldrarna placerade dem där på inrådan av barnläkarna. Föreningen för Sinnesslöa Barns Vård öppnade 1934
ett skol- och arbetshem på Sävstaholms slott i Vingåker. Då
bodde där 53 elever mellan 6 och 35 år gamla. Från början
tog man endast emot ”duktiga” särskoleelever. Men under 40talet inriktade man sig mer på ”svårfostrade” pojkar.
Bilderna är tagna på 30- och 40-talen.

mången; ja, men det blir i längden mångfaldigt dyrare att taga hand om deras avkomma.” (4).
Det är värt att notera att vid denna tid rådde det
en djupgående fattigdom i vårt land med den lägsta
nativiteten i Europa.

Barnläkarna skulle lösa problemen
Det ökade antalet barnläkare argumenterade mot
arvsbiologerna och hävdade att en systematiserad
barnuppfostran är nödvändig för att förebygga
vanart. De formulerade nya principer för uppfostran som utgick från att modern var på en gång det
största hotet mot barnets anpassning som dess tillgång. Hon skulle fås att handla rationellt och disciplinera barnet från tidigaste ålder, undertrycka sin
”moderliga instinkt” och tvingas att följa barnläkarens råd och anvisningar. (5).
Barnläkarna kom därigenom att framstå som de
som kunde lösa både det nya samhällets sociala och
ekonomiska problem. Vanartade barn och asociala
vuxna skulle kunna bli produktiva och effektiva
människor. Det enda undantaget var de sinnesslöa.
Som stöd för avskiljningen av de barn som inte lät
sig disciplineras antogs en barnavårdslag 1924. Och
året efter bildade Svenska Fattigvårds- och barnavårdsförbundet en socialmedicinsk sektion. I den
blev barnläkarna tongivande – där kunde de med
skrifter, debatter och kampanjer torgföra den nya
synen på barnen och deras uppfostran.

Borde skiljas från familjen
Sinnesslöa barn utgjorde således en särgrupp. De
borde omgående skiljas från familjen där de tog
alltför mycket av moderns uppmärksamhet och
omsorg, till förfång för syskonen. Så här berättar en
mamma: ”Två dagar efter Karins födelse 1926 ﬁck
vi veta att hon var sinnesslö ... Det fanns en professor på sjukhuset som själv hade ett utvecklingsstört
barn, kanske var det därför de såg så snabbt att hon
var mongoloid ... Nån vidare information om vad
det innebar ﬁck vi inte, bara rådet att lämna bort
henne ... Men att lämna bort henne kunde vi inte
tänka oss ... Så började vandringen från läkare till
läkare ...’Det enda råd jag kan ge er’, sa en berömd
professor här i stan, ’är att slå ihop er med nån som
har det likadant och ﬂytta ut på landet’ ... Aldrig var
det någon som sa att det var bra att vi hade Karin
hemma, det var bara bort, bort.” (6).
Denna hållning hos barnläkarna var regel ända
in på 1960-talet trots den passivitet och understimulans som karaktäriserade vårdhemmen dit barnen
förpassades.
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Civilisera de avvikande
Drivkraften för socialpolitiken har i mycket varit statens önskan att civilisera olika avvikande
medborgargrupper. Personer med sinnesslöhet
kom emellertid att i stort sett hållas utanför dessa
strävanden. Detta trots att kommunerna ständigt
krävde att staten skulle ta sitt ansvar för främst de
obildbara barnen och vuxna, så som den gjorde för
de sinnessjuka. Men i riksdagen menade man att
sinnesslövården osedvanligt väl var ägnad välgörenheten.

Varken sjukvård eller socialvård
Frånvaron av huvudman ända till 1954 och av ideologi ledde till att hela sinnesslövården blev isolerad,
splittrad och oreglerad. Den var varken sjukvård
eller socialvård. Tillväxten fördröjdes och platsbristen var stor – under ﬂera decennier var antalet som
väntade på plats lika stort som antalet beﬁntliga
platser.
Därtill kommer att två av tre vårdhem var enskilda
utan någon samordning. Föräldrarna var tvungna
leta efter plats och betala en dryg vårdavgift, om
inte fattigvården tog över.
De ständiga klagomålen på den materiella eftersläpningen och bristen på platser förblev ohörda.
Under 1920–1940-talen var de på anstalterna intagna de fattigaste medborgarna i vårt land. Det
fanns inga experter som gav innehåll i verksamheten, ingen träning, inga leksaker för barnen, ingen
sysselsättning för de vuxna – total passivitet dominerade dagen. Trots att sinnesslöheten ansågs vara
ett medicinskt tillstånd, fanns inget engagemang
bland läkarna. Pedagogerna på skolhemmen var
sinnesslövårdens enda experter.

Beskrevs på ett negativt sätt
För allmänheten beskrevs de sinnesslöa på ett generaliserat och negativt sätt. Så skrev exempelvis psykiatern Viktor Wigert 1931: ”De etiska känslorna äro
ofta mycket lite utvecklade hos de imbecilla”...”En
ohejdad egoism kännetecknar dem ej sällan...
Många röja en oövervinnerlig benägenhet för prostitution och luffarliv.”....”I de mest utpräglade fallen synes det föreﬁnnas en verklig positiv drift till
det onda; stölder, skadegörelsen och grymheten
innebär en lockelse som är oemotståndlig.” (7).

Landstingen blev huvudmän
Det var först på 1940-talet, då de ﬁlantropiska insatserna visade sig vara otillräckliga, som staten utredde huvudmannafrågan och äntligen 1954 stiftade
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en lag om landstingen som huvudmän och rätt till
(kostnadsfri) vård.
De enda anstalter som staten ännu in på 1940talet drev var två skolhem för sinnesslöa vanartade
ungdomar, tre sinnessjukhus för imbecilla asociala
i nerlagda kaserner, trots att de ej alls var psykiskt
sjuka, och ett sinnessjukhus för svårskötta sinnesslöa, ej heller de sinnessjuka.
Under 1940-talet överlevde allt ﬂer hjärnskadade
barn sin tidiga barndom som följd av den förbättrade barnsjukvården. I brist på platser på vårdhem
fanns det kliniker där man höll kvar svårt skadade
barn under lång tid, vid någon klinik fylldes en hel
avdelning med dem.
Men det fanns föräldrar – nu som tidigare – som,
mot läkares inrådan, vårdade sitt barn hemma. I
Hemmets läkarbok skrev psykiatern Hakon Sjögren
1949 om detta: ”Det säger sig självt att idioterna behöva omhändertagas på särskilda anstalter. Det är
inte ovanligt att deras mödrar inte vilja skiljas från
dem utan i missriktad moderskärlek önska behålla
dem i hemmet så länge som möjligt, vilket naturligtvis innebär stora påfrestningar inte bara för modern utan också för den övriga omgivningen. Bortsett från detta gå dylika barn också miste om det
disciplinerande inﬂytande som specialanstalterna
kunna bibringa dem. Någon möjlighet att påverka
en idiots psykiska utveckling och göra honom eller
henne till en intellektuellt fullvärdig individ ﬁnns
tyvärr inte. Vederbörande har en gång för alla fått
en viss intellektuellt utrustning och den saken kan
inte ändras. Men det är ur allmän behandlingssynpunkt av stor betydelse att dessa sjuka, så långt möjligt är, få tillgång till alla de hjälpmedel som den
organiserade statliga eller enskilda sinnesslövården
har att erbjuda. Med de nu av riksdagen beslutade
omfattande utbyggnaden och moderniseringen av
sinnesslövården* kan man vänta viktiga framsteg
inom detta sjukvårdsområde, inom vilket så många
själsligen vanlottade dväljas.” (8).
Föräldrars naturliga önskan att vårda sitt barn
kallar Sjögren för missriktad moderskärlek och han
anser det påkallat att upplysa om att en idiot inte
kan bli en intellektuellt fullvärdig individ.

”Uppenbart mindervärdiga...”
I Tidens läkarbok, 3. upplagan, 1948, skriver J. Axel
Höjer: ”Här och där i våra bygder ser vi de mest
upprörande exempel på hur personer, som uppenbart är mindervärdiga som människor, alstrar stora
*Beslutet togs först 1954 och utbyggnaden skedde under 1960-talet.
14

barnaskaror och till samhällets olycka sprider sina
fördärvbringande egenskaper. Här hjälper intet
annat än radikala åtgärder, effektiv isolering eller
sterilisering. Ingen barnavård kan av ett sinnesslött
barn göra en förnuftig människa.”
Tolv mödrar till utvecklingsstörda barn, som
födde sina barn 1947–1960, och som behöll dessa
hemma, berättar om hur isolerade de kände sig.
De ﬁck ingen information om barnets skötsel och
kände inga föräldrar med samma problem. Människor tittade på barnet då de var ute och själva blev
de betraktade som mindre kapabla. (9).

Övertro på anstaltsvård
Ännu i slutet av 1950-talet kvarstod övertron på
anstaltsvård och myten om utvecklingsstörda barn
som lyckliga barn. I tidningen Dagen (24 jan 1958)
stod det: ”En obildbar sinnesslö, antingen det är
ett barn eller en vuxen, är ofta mer beklagansvärd
när han vistas i sitt eget hem, där han är omgiven
av all den ömhet som föräldrar vanligen slösar över
ett missgynnat barn, än på en specialanstalt. En sådan patient utsättes ofta för alldeles meningslös
och onödig press, då ambitiösa anhöriga försöker
tvinga fram hos honom något som inte ﬁnns. Lyckan för den sjuke är att få vara i fred som han är, om
han hör till den kategori sinnesslöa, vars intelligens
knappast är mätbar.”

Ärftlighetstron leder till uppgivenhet
Barnläkaren Gunnar Klackenberg var den förste i
vårt land som refererade försök i USA under 1930och 1940-talen med att ge sinnesslöa barn på anstalter särskild stimulans, alternativt placera dem i
särskilda fosterhem. Han kritiserade tron på ärftlighet – vid denna tid ansågs ärftlighet vara orsaken
till sinnesslöhet hos två av tre barn – och menade
att den leder till uppgivenhet och ”några intensiva
påverkningar, grundade i tron att dessa barn äro
utvecklingsdugliga, sätta vi icke igång med”, skriver
han. (10).
Gunnar Klackenberg är även den förste som 1964
tar upp frågan om hur den första informationen
bör ges till föräldrar med barn som har Downs syndrom. ”Det är ofta ingen uppbygglig erfarenhet att
ﬁnna hur föräldrarna upplevt sin läkare, hur de
fått beskedet och reagerat på det.” Han kritiserar
det gängse sättet från läkarna att nonchalant bemöta de nyblivna föräldrarna med rådet ”sänd bort
barnet, försök glömma det och skaffa er ett nytt””.
(11).
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Nya vårdhem som sedan lades ner
Under åren 1960 – 1970 byggde 19 av de 25 landstingen ett nytt vårdhem för barn och de andra renoverade sina. Många enskilda lades ner. Platsantalet ökade från ca 1 800 till 3 000 med följden att
väntelistorna tog slut. Platsantalet minskade därefter och 20 år senare var alla vårdhem för barn och
ungdomar nerlagda och ersatta av små elevhem.
Parallellt började landstingen med en uppsökande verksamhet. Det visade sig att det, i stort sett,
vårdades lika många måttligt och gravt funktionshindrade barn och ungdomar hemma som på vårdhem.
1965 infördes det statliga vårdbidraget och 1968
ﬁck föräldrarna till de ”obildbara” barnen rätt till
regelbundna hembesök av särskilda team, förskola
och träningsskola. Ännu 1971 bodde ca 500 utvecklingsstörda barn under sju års ålder på vårdhem.
År 2005 var det endast 17 barn i samma ålder som
bodde på elevhem. Därtill kom sju utvecklingsstörda barn som bodde i familjehem. Alla andra växer
upp i sin familj. Beredskapen hos föräldrarna att
behålla sitt barn hemma, om de bara ﬁck adekvat
stöd, visade sig vara mycket större än några experter kunde förutsäga.

Fångad av det arvshygieniska budskapet
Det var under 1900-talets första decennier som
man identiﬁerade sinnesslöhet, vanartade barn
och asociala vuxna som det stora samhällsproblemet. Det blev grunden för anstaltsutbyggandet och
kontrollen av familjen genom barnavårdslag och
barnavårdscentraler. Arvsbiologerna ansåg att det
var de fattiga familjernas arv som var orsaken. Det
var först efter andra världskriget, som man förstod
att orsaken var den psykosociala understimulansen
med neurobiologisk underutveckling och intellektuella funktionshinder som följd.
När J. Axel Höjer skrev om sinnesslöa 1948 hade
han varit generaldirektör för Medicinalstyrelsen i
12 år. Som sådan var han landets högste medicinske ämbetsman med inte bara formell skyldighet,
utan även moraliskt ansvar för att både hos regering och till medborgarna påvisa behoven hos de
mest försummade och förskjutna medborgarna i
vårt land. Det gjorde han inte. Ej heller i sina memoarer berör han sinnesslövården. Han betecknar
sig i dessa som radikal socialist (12).
Det är för oss idag omöjligt att förstå att han
ännu vid denna tid är så fångad av det arvshygieniska budskapet. Värst är väl den ironi som ligger
i uttalandet att ingen barnavård kan av ett sinnesslött barn göra en förnuftig människa. Det avslöjar
den inställning till svårt skadade barn som rådde
vid denna tid t.o.m. bland barnläkare. Det skulle ta
tjugo år att bekämpa den.

Som att bryta mot lagen
Ekonomerna stödde barnläkarna då dessa utlovade
samhällsproduktiva medborgare som följd av den
nya uppfostran. Värre var det med arvsbiologerna,
som inte vek från sin uppfattning att en ras inte kan
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förädlas genom bättre levnadsvillkor eller sociala
reformer. Barnläkarnas optimism om effekten av
en bred folkupplysning kom visserligen i konﬂikt
med denna pessimism, men professionerna kunde
förenas i vikten av att lära känna anlagen hos ett
barn och därigenom utforma den rätta och kompetenta uppfostran. Räckte inte modern till, skulle
anstalten ta över. Det innebar nya former för myndighetsutövning som ökade barnläkarnas auktoritet. Att föräldrar inte följde läkarens råd kändes
som att bryta mot lagen. (5).
Den auktoritära och kategoriska attityden hos läkarna kan därigenom i viss mån få sin förklaring.
Svårare är det med inställningen att de obildbara
sinnesslöa barnen inte skulle ha samma behov av
stimulans och omvårdnad som andra barn. Var den
en följd av att dessa barn inte lät sig påverkas av deras program med den disciplinerande uppfostran?
Läkarna svek därigenom sin solidaritet med de
mest skyddslösa barnen i vårt samhälle, de som behövde deras stöd mer än andra. Istället valde de
att ge falska föreställningar om anstalterna – icke
okunniga om den misär som rådde på dessa – och
solidariserade sig med moderns och syskonens situation. Man lyssnade inte och förstod inte moderns
djupt liggande behov att värna sitt skadade barn.
Man svek därigenom även familjen.

Psykiatrin
Psykiaterna intog en nihilistisk och distanserad inställning till sinnesslöa personer. De såg inte asocialiteten och beteendestörningarna som en följd
av brister i relationer och miljö i hemmen eller på
anstalterna.
Som andra läkare accepterade de fullt ut de rashygieniska föreställningarna om opåverkbarhet och
olönsamhet – dessa blev överordnade och styrande
för deras bedömningar. Men det fanns undantag,
exempelvis Sveriges första kvinnliga psykiater Alfhild Tamm, barnpsykiatern Alice Hellström och
min lärare i pediatrik i Lund, professor Sture Siwe.
De sökte och såg det sinnesslöa barnets potential
till utveckling.
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Synsätt
och perspektiv
i ﬁlmen

ninjakoll

Av Kristina Szönyi

ninjakoll

betyder att man ska ha superkoll.
Det är också titeln på en, på många sätt fantastisk,
ﬁlm. Det är en ﬁlm där utvecklingsstörning lyfts
fram, och man vill genom ﬁlmen få ungdomar att
våga prata om sin funktionsnedsättning och om de
svårigheter som den kan innebära.

Utvecklingsstörning – bara ett ord
I första hand är ﬁlmen riktad till ungdomar som
själva har en utvecklingsstörning, men den är också
tänkt att kunna användas i utbildningssyfte liksom
att visas för andra ungdomar.
Till ﬁlmen ﬁnns också en lärarhandledning.
Ett av ﬁlmens budskap är att det är viktigt att vara
medveten om att man har en utvecklingsstörning.
Samtidigt betonas att det inte är det enda man är:
”Utvecklingsstörning är bara ett ord – du är en
människa” utgör ﬁlmens slutreplik.
I ﬁlmen får vi träffa ungdomar som på olika sätt
berättar om sina olika liv. Vi får också konkreta tips
på olika sätt att handskas med problem man kan
ställas inför då man har en intellektuell funktionsnedsättning.
Ungdomarna i ﬁlmen gör fantastiska prestationer. Man blir glad och uppfylld av att se deras insatser och deras kapacitet. Det är en ﬁlm med högt
tempo som skall vara kul att se och det är den tveklöst – tack vare ungdomarnas agerande.

Ett statiskt tillstånd
I likhet med tv-programmet CP-magasinet är det
personer med funktionsnedsättning som själva är
reportrar, här på jakt efter att intervjua experter
och få svar på frågor om utvecklingsstörning.
Vi får bland annat veta att den som är utvecklings16
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störd har speciella rättigheter. Vi får också beskrivet
att den som är utvecklingsstörd inte kan träna upp
vissa funktioner och att utvecklingsstörning är något statiskt, som den som en gång blivit bedömd
som utvecklingsstörd kommer att bära med sig hela
livet. Och det är någonstans här som jag blir bekymrad över ﬁlmens underliggande budskap.

Ett medicinskt perspektiv
Ninjakoll har i huvudsak ett medicinskt kategoriskt perspektiv på utvecklingsstörning. Exempel
på detta perspektiv är just att man främst ser till
individens brister och inte sätter dessa i relation till
omgivande faktorer.
Som kontrast till detta synsätt står den relativa administrativa deﬁnitionen på utvecklingsstörning.
Det är också den deﬁnitionen som är utgångspunkt
i lagstftningen. Utvecklingsstörning skall ur det
perspektivet förstås som ett relativt begrepp, något
som har att göra med individuella funktioner/förmågor i relation till behovet av särskilt stöd.
Här framgår att en person kan vara utvecklingsstörd under en period i livet då hon kanske har behov av särskilt stöd, men om behovet av stöd inte föreligger under en annan period, så skall individen
inte heller kategoriseras som utvecklingsstörd.
Denna innebörd av lagen betraktas av många
som oviktig eftersom praktiken visar att det stora
ﬂertalet av dem som t.ex. är mottagna i särskolan
kommer att fortsätta sitt liv inom en omsorgstillvaro där särskilt stöd utgör en viktig del för att de
skall kunna leva ett bra liv. Jag menar dock att den
relativa innebörden handlar om ett viktigt grundläggande synsätt på utvecklingsstörning och dess
innebörd och sätter in utvecklingsstörning i en
kulturell och historisk kontext.
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ninjakoll är ett nytt läromedel om utvecklingsstörning.
Självrespekt, god självkänsla och ett gott självförtroende
vill alla människor uppnå. Det handlar om att bli lugn
och trygg i sig själv och att ha kontroll över sitt eget liv.
ninjakoll riktar sig till ungdomar i tonåren som har en
utvecklingsstörning och de bärande rollerna spelas av
ungdomar som själva har funktionshindret.
ninjakoll består av en DVD som riktar sig till ungdomarna och en lärarhandledning med olika förslag på diskussioner och övningar.
Cecilia Olsson, från FUB:s forskningsstiftelse ala har varit projektledare för ninjakoll. Dessutom har en referensgrupp med unga vuxna med utvecklingsstörning bidragit
med synpunkter under projektarbetet.
ninjakoll säljs av FUB:s forskningsstiftelse ala, pris: 580:stiftelsen.ala@ala.fub.se
Den kan också beställas från FUB, tel 08-508 866 00 eller från: www.fub.se
Läs Cecilia Olssons kommentar på på nästa sida!
Naturligtvis är människors intellektuella förmåga
olika, det är alla överens om. Vilka som deﬁnieras
som utvecklingsstörda handlar emellertid inte enbart om individens förmåga utan också, i olika hög
utsträckning, om samhällets krav och förväntningar.
Och därför väcks frågan om varför det är så viktigt att elever som deﬁnierats som utvecklingsstörda själva ser sig som tillhörande den kategorin? I
ﬁlmen sägs tex. ”Vi tror att om man vet jättemycket
om sin utvecklingsstörning, då har man kontroll
över sitt liv”. Det viktiga måste väl för dem, liksom
för oss alla, vara att ha kunskap och insikt i hur
man själv fungerar och hur man kan bemästra svåra
situationer?

Lyckliga särskoleelever
I den sista sekvensen i ﬁlmen illustreras en elevs
utanförskap i grundskolan. Tillfället då eleven som
heter Sara får beskedet från en psykolog att hon
har en utvecklingsstörning och därför skall börja i
särskola gestaltas på ett parodiskt sätt. Elevens oro
och ovilja inför den nya skolan, den segregerade
särskolan, framträder tydligt. Men när hon väl kommit innanför dörrarna sker en förvandling, från det
tidigare utanförskapet till gemenskap i särskolan.
Slutscenen är som hämtad från en Hollywoodﬁlm
– där bilden av alla lyckliga särskoleelever harmonierar väl med musiken. På ett oproblematiserat
sätt framställs den segregerande skolformen som
det bästa alternativet för den här eleven. Denna
bild nyanseras och kompletteras emellertid något
i lärarhandledningen där man understryker vikten
av att tillsammans med eleverna även diskutera andra organisatoriska lösningar. Men grundbudskapet
i ﬁlmen är tydligt.
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Kategorisering inte så viktig
Vad jag menar är att det, för att stödja elever i deras
utveckling av självbild och identitet, i deras vuxenblivande och delaktighet i samhället, är viktigt att
de får redskap. De måste kunna se både sina styrkor
och svagheter och de måste kunna hantera svårigheter.
Ofta betonas här möjligheten att träffa andra i liknande situation. Forskning som jag tagit del av, där
inifrånperspektiv på såväl funktionsnedsättning
generellt som utvecklingsstörning speciﬁkt varit i
fokus, visar att den medicinska deﬁnitionen eller
kategoriseringen, inte framstår som viktig för individen. Men, och det är ett viktigt men, det innebär
inte att de bortser från de individuella svårigheter
de kan ha.
I lärarhandledningen till ﬁlmen ges exempel på
hur elever kan uttrycka sig kring sina individuella
svårigheter. Eleverna använder beskrivningar som
att ”man är lite långsam” eller ”man är lite sen”.
Här framställs det som att detta görs med avsikt att
dölja eller skyla över att man har en utvecklingsstörning. Men utifrån ett mer relationellt perspektiv på
utvecklingsstörning så framstår detta däremot som
adekvata beskrivningar och liknar dem som framträtt i ﬂera tidigare studier.
Vi vet att kategoriseringar och diagnoser får betydelse för individer, bland annat i form av stigmatisering, dvs de påverkar både den enskildes egen
uppfattning om sig själv och andras uppfattningar
och bemötande.

Se ﬁlmen!
Ninjakoll är en mycket uppskattad ﬁlm och därför
vill jag på det här sättet lyfta frågan till diskussion:
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Vad har vi för synsätt på utvecklingsstörning och
vilken bild på särskolan förmedlas till omgivningen
och till personer som bedömts ha en utvecklingsstörning?
Avslutningsvis vill jag understryka att detta inte
är en ﬁlmrecension utan några av de reﬂektioner
som jag gjorde då jag såg ﬁlmen. Till er som inte

sett ﬁlmen vill jag varmt rekommendera den. Se
den gärna som en utgångspunkt för att fortsätta de
viktiga samtalen kring normalitet och avvikelse, inkludering och segregering, och andra frågor och
värderingar som ständigt måste få näring och utrymme, såväl i skolan som i den allmänna debatten.

Svar från Cecilia Olsson:

D

et är roligt att ﬁlmen Ninjakoll väcker intresse
och tankar utanför sin ursprungliga målgrupp.
I debatten måste man dock beakta att materialet
Ninjakoll först och främst är ett läromedel. Som
sådant hänger ﬁlm och lärarhandledning ihop. Tar
man bara ﬁlmen som utgångspunkt för en diskussion kring synen på utvecklingsstörning hamnar
man lätt snett.
I lärarhandledningen står t.ex. att ”faktareportagen är kortfattade och man kan behöva ta upp mer
fakta och diskutera mer kring de juridiska, psykologiska, medicinska och pedagogiska aspekterna”.
Därför ges också både tips på konkreta övningar
med eleverna och litteraturhänvisningar där läraren kan hämta mer kunskap som underlag för
dessa diskussioner.

Bygger på erfarenheter
Materialet Ninjakoll har tillkommit på initiativ av
och i samarbete med en person med utvecklingsstörning och har sedan bearbetats utifrån erfarenheter hos ﬂera ungdomar med utvecklingsstörning.
Det är de som ställt frågorna och berättat om
sina upplevelser som ett underlag för ﬁlmmanuset.
Filmen är inspelad med aktörer som själva har en
utvecklingsstörning och som har haft möjligheter
att påverka repliker och innehåll. Filmen testades
också på ﬂera skolor med elever med utvecklingsstörning så att lärarhandledningen som skrevs skulle kunna fånga upp olika reaktioner på ﬁlmen och
komplettera ﬁlmen med ett bredare perspektiv.

Tydliga svar
För att nå fram till ungdomar som har en utvecklingsstörning så har ett medvetet grepp i ﬁlmen varit att visa på positiva förebilder, dramatiserade situationer som speglar deras egna erfarenheter och
naturligtvis också att i faktareportagen ge tydliga
svar på de konkreta frågor som många ungdomar
med utvecklingsstörning har.
Vaga beskrivningar som att man är ”lite långsam”
eller ”lite sen” är inte adekvata när det gäller för
personer med utvecklingsstörning att förstå sitt
funktionshinder eller varför man går i en speciell
skolform.
Eller som några personer med utvecklingsstörning själva uttryckt det ”När jag var mindre och
inte visste, gick jag och grubblade jättemycket över
varför jag inte var som alla andra” och ”Att veta att
man har en utvecklingsstörning gör det lättare att
leva med den”.
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Personer som själva har en utvecklingsstörning
har efterlyst tydliga, konkreta beskrivningar av varför det är som det är. Det är min övertygelse att ju
rakare och sakligare omgivningen kan hantera utvecklingsstörningen desto mindre stigmatiserande
och värdeladdad blir diagnosen. En undvikande
otydlighet kan i värsta fall bidra till en uppfattning
av att det är något som bör döljas.
Grundtanken i Ninjakoll är att när det nu ﬁnns
ett funktionshinder som heter utvecklingsstörning
och som påverkar många olika situationer i livet så
är det en rättighet för de personer som har detta
funktionshinder att få veta vad det innebär.

Tål att debatteras
För ungdomar som får en sen diagnos och en sen
start i särskolan kan det vara precis så jobbigt som
det dramatiserade sista ﬁlmavsnittet om Sara visar.
Även om man skulle önska att Sara slapp känna
utanförskap i grundskolan, slapp hela proceduren
med att ”plötsligt bli utvecklingsstörd”, som hon
själv uttrycker det, slapp byta skolform eller skola
så är det inte så verkligheten ser ut idag. Särskolan,
mer eller mindre segregerad på gymnasiet, är i de
allra ﬂesta fall det enda alternativet. Därför är det
så det framställs i Ninjakoll. Om sedan överﬂyttningen får en ”happy end” eller ej är inte så givet.
Och om det är så vi vill ha det eller inte – tja, visst
tål det att debatteras!
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Karl kommenterar:

Våld i gruppbostäder
Karl Grunewald

M

ats Lundström i Umeå har disputerat på
en avhandling om vårdares upplevelser av
våld och risk för utbränning i gruppbostä-

der.
Undersökningen gäller 112 vårdare vid gruppbostäder i en kommun med något över 100 000 invånare. Där ﬁnns ca 40 gruppbostäder. Vårdarna har
fått besvara enkäter ﬂera gånger och 45 av dem har
intervjuats. Den första enkäten skickades ut 1997,
den sista år 2000.
Våld deﬁnieras som fysiska, psykiska, sexuella,
ekonomiska eller andra handlingar, som riskerar
att leda till skada eller men för den utsatte. Till synes lindriga likaväl som allvarliga situationer har tagits med. Deﬁnitionen lägger ansvaret för bedömningen av vad som är våld på vårdaren.

Utsatta för våld

Trettioen procent av vårdarna rapporterar att de
har varit utsatta för våld. Fyrtio procent av dessa att
våldet förekommer varje vecka och var fjärde att
våldet inträffar dagligen.
Det var en större del av de yngre vårdarna som angav att de utsatts för våld än äldre vårdare. Kön har
ingen avgörande betydelse, däremot utbildning
och anställningstid. Något samband med vårdarens
personlighet kunde författaren inte ﬁnna.
Vårdare, som uppfattar arbetsklimatet som stagnerat och som känslomässigt påfrestande, löper
större risk för utbränning.

Maktlöshet

En stor del av de vårdare som var utsatta för våld
upplevde maktlöshet, otillräcklighet och ilska i
samband med våldet, medan upplevelser av skam
och skuld angas av ett lägre antal vårdare. Det fanns

även vårdare som upplevde att de boendes tillitsfulla relation till dem innebar att de vågade reagera
med våld i situationer där annan kommunikation
inte räckte till. Vårdare beskriver sina försök att vidmakthålla sin värdighet både inför sig själva och inför de boende. Men det ﬁnns en gräns i förmågan
att utstå kränkningar.

Behöver stöd

Studien visar att vårdarna har behov av stöd i sitt arbete i samband med att våld uppstår. De efterfrågar
även kunskaper för att bättre kunna samspela med
de boende. Sambandet med arbetsklimatet tyder
på att faktorer som boendets storlek, organisation
av arbetet och ledarskapet är viktiga att uppmärksamma, säger författaren.
Mats Lundström. Våld – utmaning och utmattning.
Fyra orginalartiklar och sammanfattning. Umeå
2006. Kan beställas från författaren:
e-post: mats.lundström@nurs.umu
Tel 090-786 98 57

FUB kräver nolltolerans
I Dagens Samhälle nr 30/2006 vädjar Riksförbundet FUB ordförande Anna-Lena Krook till
politikerna i kommunerna att ställa sig bakom
förbundets ambition om nolltolerans för övergrepp på gruppbostäder. Hon anser att alla kommuner ska ställa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal.

Snart kan man få vänta hur länge som helst på bostad!

Å

Sju månader

r 2003 beslöt länsrätten i Västmanland att Västerås kommun skulle böta 246 000 kr för att
en person fått vänta i sju månader på en plats i en
bostad med särskild service enligt LSS.
Även kammarrätten ansåg så, men sänkte beloppet.
Regeringsrätten däremot har nu fastställt att sju
månader inte var en för långt tid med hänsyn till de
särskilda omständigheter som förelåg. Kommunen
ska därför slippa avgiften.
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N

Ett år

är en person i Mölndal hade fått vänta i sju
månader på en plats på en bostad med särskild service, hemställde länsstyrelsen hos länsrätten om att kommunen borde böta med 244 000
kronor. Det ansåg även länsrätten.
Kammarrätten däremot hänvisade till förarbetena om särskild avgift och ansåg att “som en allmän
riktlinje i ett fall som detta bör gälla att det inte
kan godtas att tillhandahållandet dröjer mer än ett
år från den dag då kommunen blev medveten om
behovet av insats.”
Kammarrätten upphävde länsrättens dom och
Regeringsrätten beslöt 2007-01-30 att inte meddela
prövningstillstånd.
19
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Miltonutredningens betänkande

Karl Grunewald

Stora framsteg för
psykiskt funktionshindrade

D

en s.k. Miltonutredningen har under beteckningen Nationell psykiatrisamordning lagt
fram sitt slutbetänkande. I det föreslås en
rad förbättringar, en del även för utvecklingsstörda
personer.

Individuell plan

till enbart psykisk sjukdom? Exakt samma kognitiva funktionsnedsättning som beskrivs har många
personer med utvecklingsstörning. Förslaget bör
inkluderna alla oavsett orsak!

Aktivitetsstöd

Nationell psykiatrisamordning lägger även fram ett
förslag till en helt ny lag om särskilt aktivitetsstöd
för personer med psykiska funktionshinder som
har hel aktivitetsersättning. Undantaget är de som
deltar i daglig verksamhet med stöd av LSS.
Särskilt aktivitetsstöd beviljas för ett visst antal
timmar per år och timbeloppet fastställs av regeringen. Stödet kan användas för arbetspraktik, för
att avsluta påbörjade studier på grundskola, gymnasium eller högskola, till att stödja en person på
dennes arbetsplats samt för daglig verksamhet. Det
senare kan vara deltagande i fontänhusverksamhet,
studiecirklar, sociala kooperativ m.m.
Det beviljas för högst tre år och kan utgå till enskild som fyller högst 33 år. Försäkringskassan skall
besluta om att stödet utbetalas till den som anordnar lämplig aktivitet, kallad aktivitetsanordnare.
Det utbetalas månadsvis.
Antalet nybeviljade aktivitetsersättningar år 2005
för personer med psykiska sjukdomar/funktionsSamarbete
hinder var 3 400 (i ålder 18 - 29 år). Samma år ﬁck
I båda lagarna föreslås även en ny paragraf som
529 utvecklingsstörda personer sådan ersättning
säger att respektive huvudman skall träffa en överoch 1 300 med andra sjukdomar/tillstånd.
enskommelse med den andre
Jag tycker detta förslag är utom sitt samarbete kring per- Miltonutredningen kan man ladda ner
märkt, men kan inte förstå ansoner med psykiskt funktions- gratis från regeringens hemsida:
nat än att det bör utgå till alla
hinder. Överenskommelsen www.regeringen.se/sb/d/108/a/73178
som får aktivitetsersättning.
skall innehålla gemensamma Den heter: Ambition och ansvar. Natiomål, rutiner, ansvar för insatser, nell strategi för utveckling av samhälhjälpmedel, boende och syssel- lets insatser till personer med psykiska
Koordinator
sjukdomar och funktionshinder. SOU
sättning m.m..
Det föreslås även att inom tio
2006:100. 720 sidor. Kan också bestäldagar från det en person med
las från Fritzes/Norstedts juridik. Pris
Handikappersättning
psykiska funktionshinder aktu390 kr. Tel 08-690 91 90,
aliserats vid Försäkringskassan
e-post:
order.fritzes@nj.se
I lagen om handikappersättskall denna utse en koordinaning och vårdbidrag föreslås i
tor för den försäkrade. Medel
ett tillägg att handikappersättbör
avsättas
för
att
anställa
300 koordinatorer unning alltid skall utgå till den som har en psykisk
der
år
2007.
sjukdom vars konsekvenser är kognitiv funktionsDe skall fungera som en sammanhållande resurs i
nedsättning av allvarlig art. – Det är utmärkt, men
den
fortlöpande rehabiliteringen i minst fem år.
varför inskränker man orsaken till nedsättningen
I både socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen föreslås nya paragrafer. I båda bör stadgas att
kommunen, alternativt landstinget, skall upprätta
en individuell plan när det behövs för att den enskilde ska få sina behov av socialtjänst och hälsooch sjukvård tillgodosedda. Båda huvudmännen
skall kalla den andre till en sådan planering och
båda är skyldiga att medverka.
Dessa paragrafer gäller alla personer, således även
dem med utvecklingsstörning. Planeringen skall
alltid göras om den enskilde begär det. Den kan
också göras om en närstående begär det under förutsättning att den enskilde inte motsätter sig det.
Dessa paragrafer innebär att en individuell plan
alltid skall upprättas för dem med LSS-insatser. Det
som planeras i denna plan skall integreras i planen
enligt LSS.
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Anders Milton hade bl a varit förbundsordförande i Läkarförbundet, ordförande i Världsläkarförbundet och Röda Korset när
han 2003 ﬁck regeringens uppdrag att se över den psykiatriska
vården i Sverige. I slutet av november förra året lämnade den
nationella psykiatrisamordningen över sitt slutbetänkande till
regeringen.

Utdrag ur Miltonutredningens
betänkande:

Utvecklingsstörning
och psykisk sjukdom
Nationell psykiatrisamordning anser att landstingen
bör ha en verksamhet som är tillräckligt kvaliﬁcerad
och speciellt anpassad för att utreda och behandla psykisk sjukdom hos vuxna med utvecklingsstörning.
Förekomsten av psykisk sjukdom är förhöjd bland
personer med utvecklingsstörning och brukar anges till cirka 30 procent men kan vid vissa tillstånd
vara högre. Den avvikelse i hjärnan som är orsaken
till utvecklingsstörningen kan ge en ökad risk för
psykisk sjukdom. En person med utvecklingsstörning utsätts ofta för stora påfrestningar. Svårigheter att hantera livet, förstå samhället, känslan av att
vara annorlunda, liksom att behöva ta emot hjälp
och anpassa sig efter vård och service rutiner innebär stora sociala påfrestningar.
Kunskap och erfarenhet av att möta personer
med utvecklingsstörning är ofta inte tillräckligt utvecklad i primärvård och psykiatri. Det är svårare
att diagnostisera psykisk sjukdom hos personer
med utvecklingsstörning. De ordinarie diagnosverktygen är svåra att använda då personen har
svårt att kommunicera. Symtombilden kan också
vara helt annorlunda hos en person med utvecklingsstörning och personens grundläge när han eller hon mår bra kan skilja sig från det som annars
anses som normalt. Även behandlingen behöver
anpassas då reaktionerna på läkemedel och andra
behandlingar kan skilja sig från de förväntade. En
del av de beteendestörningar som varit svårhanterade har visat sig bero på för höga förväntningar
och ett icke ändamålsenligt bemötande på grund
av att man inte har diagnostiserat komplicerade tillstånd som samtidig förekomst av autism eller psykisk sjukdom. I vissa fall kan felaktig medicinering
förvärra oro och beteendestörningar. Om det inte
ﬁnns anpassade öppenvårdsresurser kommer ofta
dessa personer till psykiatrin i ett sent skede när
situationen är akut och det krävs inläggning. För
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många blir själva miljöbytet och avbrottet i de vanliga rutinerna en ökad påfrestning och tillståndet
förvärras ytterligare i samband med inläggningen.
Väsentligt för ett gott omhändertagande för denna grupp är:
• Insatser i tidigt skede vilket kräver lättillgängliga insatser.
• Tillräckligt med tid vid varje besök.
• Besök och behandling i personens ordinarie
miljö.
• Intensivt samarbete med de personer som
känner patienten, anhöriga, personal i boende
och daglig sysselsättning, assistenter osv. Utbyte
av information och praktisk handledning.
• Kontinuitet i behandling och uppföljning.
• Kunskap om funktionshindret och om kommunikation och bemötande.
Det ﬁnns idag ett antal exempel på specialverksamheter för personer med utvecklingsstörning
och psykisk sjukdom på ﬂera platser i landet. Ett av
de riktade projekten som initierats av psykiatrisamordningen handlar om att utveckla metoder för
öppenvårdsinsatser inom detta område och innebär ett samarbete mellan verksamheter i Lund,
Uppsala, Örebro och Linköping samt Institutet för
utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, Socialstyrelsen.
Nationell psykiatrisamordning anser att kunskapen inom området utvecklingsstörning och psykisk
sjukdom måste öka och forskning och utvecklingsarbete är angeläget. Landsting och kommuner
bör tillse att det ﬁnns verksamheter med tillräcklig
kompetens och dimensionering för att möta dessa
behov.
Ur ”Ambition och ansvar”
SOU 2006:100, sid 229–231.
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Många kommuner
har olagliga riktlinjer
I 128 kommuner har en politisk nämnd antagit riktlinjer för
bedömning av insatser enligt LSS. I nästan alla ﬁnns begränsningar som strider mot handikapplagen.

L

änsstyrelserna har undersökt hur kommunernas riktlinjer för LSS-verksamheten ser ut. Den 1 februari i år överlämnades resultatet av denna inventering till
regeringen.
Länsstyrelserna ser mycket allvarligt på att så
många riktlinjer inskränker rätten till insatser och
att de har svepande formuleringar. I endast 13 kommuner är riktlinjerna helt fria från begränsningar.
Följden är att handläggarna tolkar rätten till insatser alltför restriktivt. Riktlinjer kan endast ses som
vägledning och kan inte ersätta författningarna. En
individuell bedömning av behovet måste alltid göras. Syftet med riktlinjerna borde vara att ge handläggarna stöd för en rättssäker handläggning. Idag
har de många gånger ett motsatt syfte.

Riktlinjer inte nödvändigt

Det ﬁnns inga bestämmelser om att kommunerna
måste ha riktlinjer.
I bara drygt 40 % av kommunerna har brukarorganisationerna haft möjligheter att lämna synpunkter på riklinjerna innan de antagits.

Felaktig tidsbegränsning

Många riktlinjer anger en tidsbegränsning för hur
länge ett beslut om insats skall gälla, men insatser
skall enligt lagen vara varaktiga och både den enskilde och de anhöriga skall kunna känna trygghet
i beslutet. JO har sagt att det i varje enskilt fall skall
övervägas om det är nödvändigt med en tidsbegränsning. Att ange att alla beslut skall tidsbegränsas, som vissa kommuner gör, är olagligt.

Fel inriktning

Flera kommuner utgår från socialtjänstlagens skäliga levnadsvillkor istället för från handikapplagens
goda levnadsvillkor. Det ger fel inriktning på besluten.

Felaktiga begränsningar

En fjärdedel av kommunerna begränsar omfattningen av ledsagarservice till högst ett visst antal
timmar per vecka eller månad eller till ett visst geograﬁskt område. Det kan även gälla korttidsvistelse, avlösarservice och personlig assistans. Men det
ﬁnns inget stöd i lagen för det.
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Rätt till ﬂera insatser

En person som får en insats kan naturligtvis ha behov även av andra. Så t. ex. kan personlig assistans
kombineras med rätt till avlösarservice eller boende
i gruppbostad med ledsagarservice eller personlig
assistans för individuella aktiviteter utanför bostaden. I dessa fall ska insatserna samordnas.

Inga åldersbegränsningar

Med något undantag så ﬁnns det inga åldersbegränsningar i LSS. Det är inte tillåtet att – så som
ﬂera kommuner gjort – begränsa ledsagarservice
till dem över t.ex. 12 eller 15 år, kontaktperson till
dem över 15 år, låta korttidsvistelse i stödfamilj upphöra på 18-årsdagen, daglig verksamhet vid 65 års
ålder etc. så som görs.
Nya insatser kan mycket väl beviljas efter 65 års
ålder och de som har sådana ska få behålla dem.
Undantaget består i att personlig assistans inte kan
beviljas efter 65 års ålder, men de som har den insatsen ska få behålla den och de får inte överföras
till socialtjänstlagen, så som sker.

Individuell prövning

Omkostnader för den personliga assistansen och
för ledsagning skall prövas individuellt och inte
som nu begränsas till visst belopp.
Det är olagligt att begränsa den medföljande personalens kostnader på en gruppbostad till ett maximerat årsbelopp. Den enskilde ska stå för sina egna
kostnader, men inte för ledsagarens.

Varje insats för sig

Länsstyrelserna beskriver i rapporten varje insats
för sig med utdrag ur propositionen och ger exempel på vad som står i riktlinjerna. Därefter ger de
följande kommentarer:

Personlig assistans
Det ﬁnns inget stöd i lagstiftningen för att kräva
att behovet av personlig assistans måste omfatta ett
visst antal timmar för att insatsen ska beviljas.
Det ﬁnns heller inte någon övre gräns för hur
många assistanstimmar som kan beviljas enligt LSS.
Avslag på en ansökan kan inte göras med hänvisning till att behovet kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen.
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Utöver assistans till de grundläggande behoven
kan den enskilde även få rätt till assistans för andra
kvaliﬁcerade personliga behov, förutsatt att dessa
inte tillgodoses på annat sätt. Riktlinjer som i detalj
beskriver vilket stöd som ingår i insatsen personlig
assistans kan därför bli begränsande för den enskilde. Hur den personliga assistansen ska utformas
och vilket stöd som ska ingå måste bli en bedömning i varje enskilt fall.
Inga generella begränsningar kan sättas upp som
anger vart man får resa, hur ofta eller länge man
får vara borta.

Ledsagarservice
I riktlinjerna är ledsagarservice den insats som har
ﬂest begränsningar i omfattning och geograﬁskt
område.
Det ﬁnns inget stöd i lagstiftningen att generellt
begränsa ledsagarservice till närmiljön, till ett visst
antal timmar eller tillfällen när insatsen får beviljas.
Vid varje tillfälle då en bedömning ska göras måste
hänsyn tas till den enskildes livssituation, ålder och
intressen. Det är situationen och behovet som ska
vara avgörande för hur insatsen ska utformas och
vem som kan vara lämplig som ledsagare.
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Kontaktperson
Kontaktpersonen kan beskrivas som en betald god
vän. Bedömningen av vem som har behov av en
kontaktperson måste göras individuellt. Även om
kontaktperson är vanligast bland ungdomar och
vuxna ﬁnns det ingen åldersgräns i lagen.
Kontaktperson ska kunna ges till dem som behöver hjälp att komma i kontakt med andra människor och för att komma ut i samhällslivet. En sådan
hjälp kan även den behöva som har kontakt med
anhöriga och/eller arbetskamrater i den dagliga
verksamheten eller med grannar i gruppbostaden.

Avlösarservice
Avlösarservice ska ses som ett direkt stöd till anhöriga eller familjehem som behöver avlösning i omvårdnaden. Ingen situation är den andra lik. Hur
omfattande stödet kan vara kan därför inte fastställas generellt utan måste bli en bedömning från fall
till fall.
Avlösarservice ska kunna ges både som regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.
Det är därför orimligt att sätta upp regler om att
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timmar inte får sparas över månadsskiften. Att införa regler för hur långt i förväg ett behov ska anmälas till kommunen stämmer inte överens med
att insatsen ska kunna ges vid akuta situationer. Det
måste ﬁnnas en mycket större ﬂexibilitet för att
kunna tillgodose det individuella behovet över tid.
Antalet timmar bör därför beräknas för en längre
period än bara en månad.
Det ﬁnns inga lagliga hinder för att bevilja både
korttidsvistelse och avlösarservice till samma person.

Av lagens förarbeten framgår att gränsen mellan
olika boendealternativ ska vara ﬂytande. Det innebär att familjen själv ska kunna bestämma hur lång
tid och vid vilka tillfällen som barnet ska vistas i bostaden med särskild service eller i familjehemmet.
I samband med valet av insats ska familjerna på ett
ingående sätt och med hjälp av expertstöd få möjlighet att bearbeta valsituationen mellan till exempel familjehem och bostad med särskild service.

Korttidsvistelse utanför hemmet

I lagens förarbeten anges att gruppbostad är tänkt
att vara ett bostadsalternativ för dem som har ett
så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att
mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal
är nödvändig. Länsstyrelserna anser att det saknas
stöd för att ställa krav på att det alltid ska ﬁnnas ett
stödbehov dygnet runt. Verksamheten måste vara
utformad så att det ﬁnns tillgång till personal dygnet runt, vilket inte betyder att varje person måste
ha stöd alla tider på dygnet. Vid bedömningen av
en begäran om insatsen är det alltid den enskildes
individuella önskemål och behov av bostadsform
som ska prövas.
I insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritid och kulturella aktiviteter. Det ﬁnns
ingen laglig grund för att göra allmänna begränsningar i fritidsaktiviteter, varken i tid eller omfattning. Generella begränsningar får heller inte göras
av innehåll och omfattning i stödet och servicen.
Det ﬁnns inget lagstöd för att generellt begränsa
rätten till ledsagarservice eller personlig assistans
för personer som bor i bostad med särskild service.

Det ﬁnns inget stöd i lagstiftningen för att generellt begränsa korttidsvistelse till vissa veckodagar.
Bedömning av när insatsen ska ges måste alltid utgå
från den enskildes behov. Det ﬁnns heller inget
stöd i lagstiftningen för att begränsa insatsen till
vissa åldersgrupper.
Regeringsrätten har nyligen avgjort att rätten till
korttidsvistelse inte är beroende av att behovet av
avlastning och behovet av rekreation och miljöombyte måste vara uppfyllda samtidigt.

Korttidstillsyn
för skolungdom över 12 års ålder
Korttidstillsyn ska kunna ges före och efter skolans
slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov.
Att generellt begränsa tillgången till korttidstillsyn
genom att ha fastställda öppettider är, enligt länsstyrelsernas bedömning, inte förenligt med lagens
intentioner. Det ﬁnns heller inget stöd i lagstiftningen för att generellt begränsa utformningen av
insatsen.
Kammarrätten har kommit fram till att korttidstillsyn kan beviljas även till barn och ungdomar vars
föräldrar inte studerar eller förvärvsarbetar. Ett annat exempel från Kammarrätten är att insatsen kan
beviljas i kombination med personlig assistans om
den enskilde har behov av strukturerad fritidsverksamhet tillsammans med andra ungdomar.

Boende i familjehem eller bostad
med särskild service för barn och unga
Länsstyrelserna anser inte att det ﬁnns lagstöd för
att bostad med särskild service endast får beviljas
för att tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov.
För att en begäran om insats ska kunna nekas, måste behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt. Lagen
ger inte utrymme för en kommun att neka en insats
med motivering att alternativa insatser kan tillgodose behovet.
Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn och ungdomar är alltid en frivilligt
vald boendeform. Insatsen kan endast beviljas om
den enskilde begär det. Länsstyrelserna anser att
det saknas lagstöd för att ha prioriteringsordning
vid bedömning av vilken form av stöd som ska ges. I
stället ska föräldrar och barn med funktionshinder
i största möjliga utsträckning ges inﬂytande och
medbestämmande över vilka insatser som ska ges
och hur de ska utformas.
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Bostad med särskild service för vuxna
eller annan särskilt anpassad bostad

Daglig verksamhet
Personer som uppnått pensionsålder bör enligt
propositionen till LSS få möjlighet att fortsätta i
daglig verksamhet. Länsstyrelserna anser därför
att det saknas stöd i lagstiftningen för att begränsa
rätten till daglig verksamhet till personer under 65
år.
I förarbetena beskrivs inte daglig verksamhet som
en insats i den enskildes hem. Ändå förekommer
det att personer beviljas daglig verksamhet i sin
egen bostad eller med utgångspunkt från bostaden. Länsstyrelserna anser att samma krav i så fall
måste ställas på personalens kompetens, individuell anpassning, struktur och meningsfullhet som i
annan daglig verksamhet.

Uppföljning

Varje länsstyrelse kommer nu att följa upp rapporten med förelägganden till sina kommuner eller
på annat sätt.

Se också redaktionens kommentar på ledarsidan
(sid 2).
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ett eget liv

Om att växa upp och skaffa

B

öcker kan ibland vara som
vänner. Har man inte så
mycket gemensamt tappar
man kontakten, men dem man
trivs med vill man träffa ofta.

Rätt ton
Under de år som jag läst lättläst
på mitt jobb inom daglig verksamhet ﬁnns det några böcker
som jag gärna plockar fram ﬂera
gånger, helt enkelt för att det
känns så rätt, både för mig och
för dem som lyssnar. Det är svårt
att hitta rätt ton i det lättlästa, det
ska gärna vara roligt men inte
för barnsligt, texten ska ge något
men inte vara för tung . . . Bara
vissa lyckas riktigt bra.
Bland dessa ﬁnns Andreas Palmaers böcker om den ganska
förvirrade Otto som just ﬂyttat
hemifrån: ”Tjejer, chips och ﬂyttkartonger” och ”Bland brevbärare och batonger”. De har några
år på nacken och kan vara svåra
att få tag i, men låna dem på biblioteket, där kommer man aldrig
försent.

Tjejer och chips
Otto är 19 år och när vi först träffar honom i ”Tjejer, chips och
ﬂyttkartonger” är han mycket
lycklig. Han har fått en egen lägenhet! Nu kan ingen bestämma
över honom längre, inte tala om
för honom vad han får och inte
får göra. Han ser framför sig ett
liv i frihet, där han kan spela hög
musik, träffa tjejer och bara äta
chips och godis. Det börjar bra,
men snart blir det krångligt.
Grannar klagar över musiken,
inga tjejer hälsar på. Det känns
jobbigt att plocka upp sakerna
ur ﬂyttkartongerna också. Det är
inte så lätt, trots allt, att klara sig
själv.
Framförallt blir det ensamt.
Otto knackar i väggarna för att få
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kontakt, men ingen svarar. Inte
ringer telefonen heller. Det är väl
en skittelefon!
Otto hankar sig fram så gott han
kan. Han ordnar en misslyckad
fest, som slutar med att han själv
får stå utomhus, han tvättar kläder så att ingenting längre går
att känna igen, han blir utelåst
i trapphuset. Ja, vardagen är full
av problem.
Det kan verka väldigt dystert
och hopplöst, men Otto klarar
ofta att vända motgångarna till
något roligt och positivt. Det
kan ju vara kul att få nya kläder,
med andra färger än de gamla,
och krymper något så kanske
det plagget sitter bättre sen, vem
vet?
Dessutom lär han känna Linda
och hennes lille son Henkan,
tack vare utelåsningen mitt i natten, och det blir en vändpunkt i
Ottos liv.

Brevbärare och batonger
I den andra delen, ”Bland brevbärare och batonger”, märker
Otto att pengarna har tagit slut.
Telefonen stängs av och hyresvärden hotar med vräkning. Vad ska
han göra? Otto avskyr att jobba
och att stiga upp tidigt, men han
förstår ändå till sist att han måste
försöka skaffa ett arbete.
Det blir en kämpig tid för honom, med olika jobb som han
inte riktigt klarar av att sköta.
Hur ska man egentligen kunna
hålla ordning på vilka brev som
ska i vilken brevlåda?
Och hur fungerar en kassaapparat? Allt blir rörigt och svårt
för Otto, som ändå försöker lösa
uppgifterna på sitt eget lilla sätt.
Resultatet blir förstås fel, men
ofta ganska roligt.
Det är också tack vare ett misslyckat jobb som han möter den
stora kärleken. Det ljusnar för
Otto...
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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:
Tjejer, chips och ﬂyttkartonger
Av Andreas Palmaer. Pris 50 kr.
Bland brevbärare och batonger
Av Andreas Palmaer. Pris 50 kr.
Dessutom ﬁnns Superhjälten av
samma författare. Pris 50 kr.
Beställ från LL-förlaget,
tel 08-640 70 90,
e-post: order@lattlast.se
eller från hemsidan: www.lattlast.se

Utan pekpinnar
Böckerna om Otto handlar om
att växa upp, skaffa ett eget liv och
att lära sig ta ansvar. Det låter pretentiöst så det förslår, men skildringen är både rolig och dråplig,
utan pekpinnar av något slag. I
min läsgrupp har vi verkligen fått
många goda skratt med Otto, i
ett av våra favoritavsnitt ska han
bjuda Linda och Henkan på middag. Eftersom han inte kan laga
mat lägger han bara en chokladkaka på varje tallrik och serverar
öl till!
Trots att Otto egentligen är en
ganska tragisk, ensam och ibland
olycklig person så upplever man
berättelsen som positiv. Han växer med sina misslyckanden och
han ger inte upp. Det kanske
inte är så farligt att göra bort sig
ändå? Ibland kan svaghet rentav
bli till styrka.
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Förändringar i sinnesfunktioner och allmäntillstånd kan hos personer med Downs
syndrom tolkas som en begynnande demensutveckling då det istället är uttryck för
andra problem. Det skriver Anne Thinesen-Grönmark, psykolog inom habiliteringen
i Stockholm.

E
D MENS
Det behöver inte vara

V

arje år föds cirka 120 barn som har Downs
syndrom. Medellivslängden för personer
som har Downs syndrom har ökat dramatiskt de senaste årtionden. År 1920 var medellivslängden endast 2–4 år och så sent som på 70-talet
var den cirka 35 år. Som en följd av bl a medicinska insatser har medellivslängden ökat till 57 år
och många blir äldre än så. Det saknas därför kunskap om vuxna och gamla personer med Downs
syndrom.
Det man vet är att depression och Alzheimers
sjukdom är vanligare bland personer med Downs
syndrom än bland den övriga befolkningen. Insjuknandet i Alzheimers sjukdom sker vid en betydligt
yngre ålder än vad som är fallet i normalbefolkningen och kallas numera för ”Downs syndrom
demens”.
Ofta förekommer också många andra medicinska
problem hos personer med Downs syndrom såsom
syn- och hörselsvårigheter, problem med vaxproppar, störningar i sköldkörtelfunktionen och hjärtfel.

Att tolka beteendeförändringar
Under sommaren 1999 fram till december år 2000
deltog jag i en studie om hälsa och åldrande hos
vuxna personer med Downs syndrom som initierats av Monica Björkman. Vi startade med att skicka
en inbjudan till anhöriga och gode män till de ca
300 vuxna med Downs syndrom som fanns i Stockholms län. Det kom snabbt 150 anmälningar om att
delta i studien.
I egenskap av psykolog var det min uppgift att
testa de anmälda personerna och att därefter göra
bedömningar av om personerna verkade vara inne
i en demensutveckling. Om så var fallet såg vi till att
dessa personer ﬁck lämplig hjälp.
Jag testade 43 personer, 22 kvinnor och 21 män.
Medelåldern för de testade var 48 år, den yngsta
var 27 år och den äldsta var 63 år. 20 av personerna
var över 50 år.
Med hjälp av testresultatet kunde man skapa en
så kallad baslinje för varje person. En baslinje är en
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sorts beskrivning av vilka förmågor personen har
haft före eventuella förändringar. Den kan man
sedan gå tillbaka till om man misstänker att en person är inne i en begynnande demensutveckling.
Vartefter jag gjorde testningarna dök en hel del
frågor upp hos mig:
• Finns det hälsorelaterade faktorer förutom begynnande
demens som kan ha orsakat individens förändringar?
Hur tolkar omgivningen dessa?
Med hälsorelaterade faktorer menas här medicinska problem, medicinering och depression.
• Finns det faktorer av psykologisk natur som kan ha orsakat individens förändringar? Hur tolkar omgivningen
dessa?
Med psykologiska faktorer menar jag grad av utvecklingsstörning, uppväxt, påfrestningar i livet de
senaste åren såsom personalbyten och sjukhusvistelse.
• Finns det faktorer av social natur som kan ha orsakat
individens förändringar? Hur tolkar omgivningen dessa
förändringar?
Sociala faktorer kan vara boendeform, nätverk och
fritid.
Jag började undra över hur omgivningen tolkar
utvecklingsstördas åldrande. Diagnosen demens
verkade inte så enkel att ställa och många faktorer
tycktes påverka omgivningens misstanke om att en
person var inne i en demensutveckling.

Tre grupper
Bland de personer jag testat fanns tre grupper:
1. En grupp på fem personer med konstaterad demens (kallad Demens-gruppen).
2. En grupp på 19 personer har jag kallat Misstänktdemens-gruppen. Det handlade om personer där
personal och/eller föräldrar uppger påtagliga förändringar och tillbakagång och där man uttrycker
mer eller mindre i klartext att man är orolig för att
personen håller på att bli dement. Ingen av dessa
personer hade någon medicinsk diagnos vad gäller
demens.
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Personerna i Demens- och Misstänkt-demens-gruppen
har varit utsatta för många påfrestningar i livet de
senaste åren. I Demens-gruppen handlar ﬂertalet av
påfrestningarna om separationer: familjemedlemmar som avlidit och/eller personal som har slutat. I
gruppen med Misstänkt-demens har påfrestningarna
i stor utsträckning handlat om att personerna fått
olika former av hälsorelaterade problem. Knappt
hälften av personerna i Icke-demens-gruppen har
upplevt några påfrestningar i livet de senaste åren.
Hos dem som har haft några har det varit ungefär
ﬁfty&ﬁfty mellan påfrestningar som handlar om
hälsa och sådana som handlar om separationer.

Sociala faktorer:

3. Slutligen fanns det en grupp på 19 personer som
jag döpte till Icke-demens-gruppen.

Grupperna skiljer sig inte åt särskilt mycket vad gäller boendeform. Omkring hälften bor i så kallade
fullvärdiga lägenheter och resten bor i traditionell
gruppbostad. Tre undantag ﬁnns i gruppen Icke-demens där två personer fortfarande bor kvar i föräldrahemmet och en som bor i en egen lägenhet med
hjälp av personlig assistent.
Sillnader ﬁnns mellan grupperna vad gäller socialt nätverk och anhörigkontakt. Det är ﬂer personer i Demens och Icke-demens-gruppen som har anhörigkontakt jämfört med Misstänkt-demens-gruppen.
De som har ﬂest vänner utanför gruppbostaden
återﬁnns bland de Icke-dementa.
I Icke-demens-gruppen har knappt hälften kontaktperson och en tredjedel i Misstänkt-demens-gruppen
har det. Ingen av personerna i Demens-gruppen har
kontaktperson.

Skillnader mellan grupperna

Förändringar hos individen

Jag fann att det var skillnader mellan de tre grupperna vad gäller hälso-, psykologiska och sociala
faktorer.

Slutsatsen av min studie blir att hälso-, psykologiska
och/eller sociala faktorer i många fall ligger bakom
förändringar hos individen.
Gruppen med Misstänkt-demens är den mest intressanta för min studie eftersom det inte var konstaterat om deras förändringar berodde på demens
eller inte. I de två andra grupperna är det ju fastställt att de antingen har demens eller också att individerna inte visar några tecken på förändringar.
Det ligger nära till hands att misstänka att förändringar i sinnesfunktioner och allmäntillstånd har
tolkats som en begynnande demensutveckling av
omgivningen istället för uttryck för hälsoproblem.
Som ovan beskrivits under hälso- och psykologiska
faktorer så har individerna i Misstänkt-demens-gruppen drabbats av många hälsoproblem de senaste
åren. Man kan betrakta detta som ett positivt fynd
då de hälsoproblem gruppen drabbats av går att
åtgärda/bota, vilket inte är fallet med demens, där
man i bästa fall enbart kan bromsa upp sjukdomsförloppet.

Anne Thinesen-Grönmark har arbetat som psykolog
sedan 1977 inom det som förr kallades Omsorgsnämnden, idag omdöpt till Handikapp&Habilitering.
Sedan drygt två år tillbaka arbetar hon på Hjärnskadecenter på Rosenlunds sjukhus i Stockholm. Hon
var knuten till det sk Downs syndrom projektet från
nov 1999 till december 2000.
E-post: anne.gronmark@bredband.net

Hälsofaktorer

Bland personerna i grupperna 1 och 2, dvs de som
hade en konstaterad demens eller misstänktes för
att ha en sådan, fanns det många personer som
hade hälsoproblem. De vanligaste var syn- och hörselproblem. Det var också ﬂer i dessa två grupper
som tog ﬂera olika sorters medicin.
Flertalet i Demens-gruppen visade ﬂera symtom på
depression och i Misstänkt-demens-gruppen hade något under hälften sådana symtom.

Psykologiska faktorer:

Personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning dominerar i grupperna med Demens och Misstänkt-demens medan gravt utvecklingsstörda dominerar i gruppen Icke-demens.
Majoriteten av personerna har tillbringat sina
första levnadsår i föräldrahemmet. Grupperna
skiljer sig åt i fråga om när de ﬂyttade hemifrån. I
Icke-demens-gruppen är det ﬂest personer som ﬂyttat
hemifrån i åldersspannet 0–9 år. I Misstänkt-demensgruppen ﬂyttade ﬂertalet i åldersspannet 10–20 år
medan över hälften i Demens-gruppen bodde kvar
hemma tills de var över 20 år.
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En viktig fråga
Vid testningarna användes bland annat ett kanadensiskt testmaterial som är utarbetat av psykolog
A. Gedye. Testet består av ett frågeformulär som
riktar sig till föräldrar/anhöriga eller vårdare som
känt personen i minst två år.
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Särskilt en fråga visade sig kunna fånga in de diffusa beteendeförändringar som oroar omgivningen.
Är X mer irriterad, uppjagad eller ångestfull än
tidigare?
Gruppen med Misstänkt-demens skiljde sig på ett
markant sätt från de två övriga grupperna på denna
fråga. Två tredjedelar i den gruppen svarade att så
var fallet.
Frågan visade sig fånga upp förändringar som i
första hand handlar om olika hälsoproblem men
även med psykologiska och sociala faktorer, men
där omgivningen tolkar förändringarna som en begynnande demens.

Förväntningarnas makt
Trots hög ålder var det, glädjande nog, inte alls så
många som var inne i en demensutveckling. Endast
fem av de 43 personer som testats har fått diagnosen demens. Åldersspridningen i den gruppen
varierade mellan 33 och 56 år. I grupperna med
Misstänkt-demens och Icke-demens var de äldsta
personerna 62 och 63 år. I mitt material är det således inte åldersfaktorn i sig som ligger bakom beteendeförändringarna hos individen.
Att omgivningen väljer att tolka beteendeförändringar som orsakat av begynnande demens tror
jag mycket kan förklaras utifrån ”förväntningarnas
makt”.
I såväl litteratur inom området, som rent allmänt,
talas det om att demens är vanligare hos personer
med Downs syndrom, liksom att debuten inträffar
vid en betydligt yngre ålder än hos den övriga befolkningen. Denna kunskap påverkar omgivningen
och man läser in och tolkar därför förändringar i
en viss riktning.
Det är viktigt att omgivningen blir medveten om
att personer med Downs syndrom åldras, får sämre
hälsa och blir tröttare precis som alla andra människor. Man ser lätt bara olikheterna istället för likheterna mellan oss och dem. Liksom alla vi andra
har de också tillfälliga svackor . Utvecklingsstörda
förväntas ofta prestera på sin högsta nivå livet igenom.

Komplicerat åldrande
Åldrandet kan vara komplicerat för en person med
Downs syndrom. Personerna kan inte se sig själva
utifrån och kan inte heller förstå att det som de
vagt uppfattar som inre förändringar handlar om
att de håller på att bli gamla. Detta sammanfaller
med att omgivningen inte heller betraktar dem
som åldrande individer. Bilden av den oförändrade
utvecklingsstörde – ”det eviga barnet” – är väldigt
grundmurad. Man liksom ﬁxerar den utvecklingsstörde personen i ett sorts status quo och ser inte
livets påverkan. Så varken inifrån individen själv
eller utifrån från omgivningen uppmärksammas
åldrandet.
Åldrandet i sig betyder något. Man får hälsoproblem, livspåfrestningarna ökar, föräldrar och vänner dör. Åldrandet får en särskild innebörd när
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man inte har samma förmåga att reﬂektera över
sina åldersförändringar

Vaxproppar
Resultatet har fått mig att undra över vad alla hälsoproblem som hör ihop med Downs syndrom kan
få för konsekvenser om de inte uppmärksammas.
Vad betyder det till exempel att få en syn- eller hörselförändring?
Ett anmärkningsvärt fynd är vilket inﬂytande en
till synes banal åkomma som vaxproppar kan ha. I
ﬂera fall bland dem jag testat hade omgivningen
misstänkt att personen var inne i en demensutveckling när det i själva verket handlade om att personen
hade problem med vaxproppar. När man plötsligt
inte hör och man inte själv kan förstå och analysera
problemet då är det inte så konstigt att personen
plötsligt tappar förmågor och ter sig förändrad.

Historielösheten
En annan viktig omständighet som påverkar hur
omgivningen tolkar förändringar hos vuxna med
Downs syndrom är att så många är ”historielösa”.
De har ingen kontakt med anhöriga och deras
livshistoria har inte dokumenterats av någon som
känner dem väl. Många av de personer jag besökte
och testade är eller riskerar att bli historielösa den
dagen personal som har känt dem länge slutar. För
ﬂertalet av dem som ﬂyttat mellan många olika boende och/eller dagliga verksamheter ﬁnns ingen
eller liten kunskapsöverföring mellan de olika miljöerna, vilket leder till bristande kontinuitet i omvärldens syn och bemötande.
Historielösheten kan medföra att aktuell personal uppfattar att det föreligger en förändring i beteendet när det egentligen handlar om ett beteende som är rätt typiskt för personen ifråga. I det här
sammanhanget blir den ”baslinje” som beskrevs i
början av artikeln väldigt betydelsefull.

När omgivningen har olika uppfattning
Inte sällan fann jag att det förekommer olika syn på
och tolkning av individens beteende inom gruppbostaden, men också mellan daglig verksamhet och
gruppbostaden eller mellan anhöriga och gruppbostaden. Dessa olika synsätt får konsekvenser för
omgivningens förhållningssätt och för hur de tolkar förändringar. Att omgivningen har en konﬂikt
angående synen på individen kan i sig ha påverkat/
orsakat individens förändringar.

Falsk demens
Det är viktigt att man undviker att feldiagnostisera
en demens när symtomen istället beror på så kalllad reversibel demens eller falsk demens. Reversibel demens kan bl a bero på sköldkörtelstörning,
depression eller andra hälsotillstånd som är vanliga
vid Downs syndrom. Det är därför viktigt att söka
alternativa förklaringar vid olika förändringar hos
personer med Downs syndrom.
I minst sju av mina fall förekom reversibel demens.
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Det låg såväl hälso- som psykologiska- och/eller sociala faktorer bakom dessa individers förändringar,
men omgivningen hade bedömt att deras förändringar handlade om begynnande demens.
Som ett exempel kan nämnas en 43-årig kvinna
i Icke-demens gruppen. I hennes fall rörde det sig
om att hon var understimulerad i sin dagliga verksamhet och bodde i en gruppbostad där hon inte
trivdes. En ﬂytt till en egen lägenhet och byte av
daglig verksamhet blev ett lyft för henne och hon
började utvecklas och förefaller fortfarande vara
inne i en utvecklingsfas.

Slutord
Det är viktigt att man inom habiliteringen, men
också i gruppbostäder och dagliga verksamheter,
blir mer medvetna om att åldrandet i sig, men
också hälso-, psykologiska och sociala faktorer, kan
orsaka förändringar hos individen.

Det behövs forskning inom detta komplexa och
relativt outforskade området. Det behövs studier på
ett större antal personer och man behöver följa individerna över längre tid än jag har haft möjlighet
till.
Till sist vill jag bara poängtera hur viktigt det är
att se individen både i ett livsperspektiv och i dess
nuvarande sammanhang för att man rätt ska kunna
tolka och förstå vad som orsakar beteendeförändringar hos individen.
Artikeln bygger på rapporten Håller Anna på
att bli dement? Faktorer som kan ha orsakat
beteendeförändringar hos vuxna med Downs
syndrom och hur omgivningen tolkar dessa.
FoU-rapport 2006-01. Författare: Anne Thinesen-Grönmark. Beställ från: Handikapp &
Habilitering, box 17519, 118 91 Stockholm.
Fax 08-720 44 55, e-post: habilitering@sll.se

Helomvändning
på SKL!

Håkan Sörman, VD för
Sveriges Kommuner och
Landsting tror nu liksom...

”Vi ifrågasätter inte att stödet
till dessa medborgare
kostar pengar.
Inte heller ifrågasätter vi
storleken på kostnaderna.”

...Clas Olsson, avdelningsdirektör för ekonomi och styrning, att
LSS kan utvecklas och
bli ännu bättre. Men
bara om kommunerna
slipper ansvaret.

R

edan innan LSS antogs av Riksdagen opponerade sig Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, mot handikapplagen LSS. Och det har man
fortsatt att göra sedan dess. Både i tanke och handling. Tills nu.

och kostnaderna för LSS-boende
och daglig verksamhet har t.o.m.
minskat! Till det kommer att
kostnaderna för personlig assistans är föremål för en särskild utredning.

I Svensk Handikapptidskrift nummer ett för i år
skriver två glada ekonomer – själve VD:n och chefekonomen – att förbundet från och med nu vill
värna om det stöd som funktionshindrade personer får med stöd av LSS. ”Inte heller ifrågasätter
vi storleken på kostnaderna”, heter det. Dessutom
beklagar de den oro som skriften Alternativ till rättighetslagstiftning förorsakat. (Se Intra nr 1/2006).

Man understryker särskilt att statlig ﬁnansiering
”inte står i strid med den ideologiska grundtanken
om kommunalisering.” – Vilket är precis det den
gör!
I tilläggsdirektiven till Assistanskommittén står
det uttryckligen att kommittén skall beakta att i all
offentlig verksamhet skall ansvaret för beslut och
ﬁnansiering av verksamhet hållas ihop. Det är alltså
uteslutet att kommunerna beslutar och verkställer
och staten betalar. Och inte mycket bättre blir det
om staten betalar och beslutar om insatser, vars
verkställighet läggs ut på kommuner och enskilda.

Det kan man kalla en omvändelse! Men det har
sitt pris. Förutsättningen är, skriver de, att staten
tar över kostnaderna. ”I kraft av sin storlek klarar
statens ekonomi bättre av stora och snabba kostnadsökningar och kan därför bättre garantera att
individens behov av stöd och service tillgodoses på
rätt sätt”, skriver man. – I verkligheten har kostnadsökningen per LSS-insats varit mycket modest
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Man kan bara hoppas att SKL:s positiva inställning till LSS sprids till kommunerna och överlever
det beslut som Assistanskommittén kommer fram
till.
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Det ﬁnns två grundläggande synsätt i arbete med personer med
utvecklingsstörning – det humanvetenskapliga och det naturvetenskapliga, menar Ingalill Stefansson. Hon har trettio års
erfarenhet som utbildare och handledare inom sociala omsorger.

Förklarad
eller förstådd
Av Ingalill Stefansson, Söderhamn,
doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

O

m jag har bekymmer, är ledsen, saknar en
för livet viktig funktion eller har råkat ut
för något som innebär ett tillkortakommande, nog skulle jag vilja att någon förstod mig
och kom mig till mötes, istället för att bli förklarad
och åtgärdad! Nog skulle jag önska att redskapen
för den person jag behöver omsorg från inte skulle
bestå av styrscheman och åtgärdsprogram, utan
utgå ifrån förståelsen av livet
och levandet.

Lämplig litteratur

Det ﬁnns många ﬁlosoﬁska begrepp och tankegångar som kan tjäna som hjälp på vägen att förstå
de komplexa dilemman som är omsorgsarbetares
och pedagogers vardag.
Social omsorg, omnämnt i regeringsformens 1
kap § 2, låter sig inte med lätthet deﬁnieras. Ett sätt
att få grepp om mångfalden och
att fånga fenomenet kan vara att
dela upp innehållet i olika om”Min erfarenhet är att det
råden.
Jag tror att de ﬂesta kan
Hämta kunskaper
hålla med om att social omsorg,
människor
prioriterar,
från verkligheten
bland mycket annat, handlar om
Enligt min mening bör vi hämta när de får välja, är att söka
kultur, ansvar, kunskap och makt.
vår kunskap om social omsorg komma till rätta med livet
Bland den litteratur som jag
från funderingar om existenfunnit användbar och någorsen och verkligheten, – ja, från och hitta sin plats i världen.” lunda lättillgänglig för social omfunderingar som alla har – även
sorg kan nämnas Det etiska kravet
personer med utvecklingsstörav K. E. Løgstrup, Modet att ﬁnnas
ning. Inte bara målgruppskunskapen, det vill säga till av Paul Tillich, Att kunna tala allvar med sig själv
kunskap som rör personer med autism eller andra av Henry Cöster samt Levinás betraktelser om andiagnosgrupper, borde utvecklas, utan framför allt siktets motstånd i boken Etik och oändlighet. Dessa
den kunskap som rör alla människor. Jag talar om författare är teologer och ﬁlosofer med de gemenkunskapen om livet – livsförståelsen.
samma nämnarna ömsesidighet och situationsetik som
Kunskaper får vi genom att lära av exempel från grund för sina resonemang.
verkligheten, genom att dela med oss och reﬂektera tillsammans. Social omsorgsvetenskap är just Förståelse eller träning?
att granska och utveckla den kunskap som ﬁnns på För att demokrati, delaktighet och medborgarskap
fältet. Att reﬂektera och teoretisera över exempel skall betyda något verkligt, ha en realitet för mänsom är iakttagbara eller upplevda av personen själv niskor med utvecklingsstörning, måste de få stöd i
eller dennes personal. Det är inte frågan om att de livsförståelsefunderingar som vi alla människor
ﬁnna en metod, utan att ﬂytta fram sin förståelse- har, istället för att tränas in i en samhällsgemenhorisont, genom mötet med det främmande.
skap.
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Ingalill Stefansson arbetar inom Särvux som är en del
av CFL (Centrum för ﬂexibelt lärande) i Söderhamn.
Där bedriver man också forskning.
Artikeln bygger på Ingalill Stefanssons bok Med den
andres liv i min hand. 2005.
Sitt arbete med Etiska torg har Ingalill Stefansson
beskrivit i en rapport: Etiska torg i daglig verksamhet.
2002. Skrifterna kan beställas från CFL.
Tel 0270-758 00, e-post: kontakt@cﬂ.soderhamn.se

Min erfarenhet är att
det människor prioriterar,
när de får välja, är att söka
Foto: Hans Hallerfors
komma till rätta med livet och
hitta sin plats i världen. Denna
ambition eller önskan har berört
mig djupt och skakat om min tillvaro
som utbildare.
Som lärare är man fylld av goda avsikter
att hjälpa till att förmedla kunskaper som gör
Inom den humanvetenskapliga traditionen är bedet möjligt för eleven att klara sig och skapa sig ett teenden intentionella, det vill säga de har ett syfte
bra liv. Det är jobbigt att få syn på den förtvivlan, och en mening. Bakom ett beteende ﬁnns alltid ett
ångest och rädsla som hindrar eleven från gott va- syfte eller mening för personen själv. Inget beterande i världen och som eleven vill lära sig att för- ende kan förklaras med vad vi i vår kultur kallar
stå och komma till rätta med. Orden för livet tycks ett ”stört” eller avvikande beteende på grund av en
intressantare än yttre kunskap.
(hjärn-)funktionsstörning.
Var hittar jag det pedagogiska materialet, läroMed en naturvetenskapligt grundad pedagogik
boken för sådan kunskap? Den ﬁnns inte. Jag själv sätter man sin lit till det mätbara, det går att testa
är redskapet. Med min egen livsförståelse ska jag
fram vad som skall korrigeras
hjälpa min elev, min nästa,
och åtgärdas.
att förstå sitt liv. När det inte
ﬁnns en metod med stort M
”Med min egen livsförståelse Dilemman i vardagen
blir reflektion tillsammans
ska jag hjälpa min elev, min
I en daglig verksamhet för permed andra viktig. Den sätter
soner
med utvecklingsstörning
ord på min egen tysta kunskap
nästa, att förstå sitt liv.”
och autism har såväl ledning
och förmedlar orden till den
som personal tolkat sitt uppandre. Jag får ﬂytta fram min
drag som att tillhandahålla
förståelsehorisont, vilket är ett
risktagande. Citatet från en personal som deltog i ”goda dagar” enligt personernas önskemål.
De använder sig av ett arbetssätt som grundas på
vår verksamhet med Etiska torg (se s.33!) uttryckte
humanvetenskap. Personalen har genomgått utrisken med denna verksamhet på följande sätt:
bildning och får handledning.
”Etik är jobbigt. Man får syn på sig själv – på gott
Plötsligt en dag ringer en pedagog från landstingoch ont.”
ets habiliteringsverksamhet till personalen och ber
att få komma till personalgruppen och berätta hur
Två synsätt
det är att vara en person med autism, vad det har
Det är viktigt att man polariserar olika arbetssätt för konsekvenser och hur man gör för att hjälpa.
inom social omsorg. Att medvetandegöra skillna- En av personerna hade nämligen utretts och testats
der är viktigt för att kunna förstå olika konﬂikter som varande en person med autism, ﬁck de veta
inom och mellan personalgrupper. Ofta möts man (efter en livslång tillhörighet inom omsorgen).
utifrån helt olika synsätt och kan därför inte samPedagogen lanserade Teacchmodellen med dess
tala.
styrande arbetssätt trots att personalgruppen geJag vill här beskriva två arbetssätt, det ena kallar nomgick utbildning och ﬁck handledning i ett motjag för efterföljande på humanvetenskaplig grund och satt förhållningssätt. Ändå anses det självkart att det
det andra för styrande på naturvetenskaplig grund.
är den senare modellen som ska vara styrande.
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Olika inriktning
För att illustrera de olika arbetssätten kan vi följa
Anna som har fått diagnosen autism och som går
på Särvux.

Ett humanvetenskapligt arbetssätt
Annas skolvardag om arbetssättet är en konsekvens av
ett humanvetenskapligt sätt att betrakta det mänskliga
psyket.
Anna får använda sin utbildningstid på det sätt
hon önskar med stöd och service av pedagoger.
Hon har genom de år hon studerat varierat och
förändrat, ja utvecklat sitt skolarbete på ett mycket
målmedvetet sätt. Det ﬁnns ett syfte och en mening
i det hon gör, även om hon med ord inte kan berätta detta för oss.
Vår roll blir att hjälpa henne sätta ord på det
hon gör och anser viktigt, vilket innebär att hjälpa
henne förstå livet. Vi får vara med på en resa där
hon arbetar med att våga vara i världen utan sin
underbara mamma. Från början tog hon med sig
saker från hemmet till skolan och från skolan hem.
Hon förband sina båda livsvärldar. Innan hon gick
hem från skolan gick hon runt i rummet och tog
på väggarna, skåpen och tavlan som om hon ville
sätta spår av dem i sina händer, eller kanske spår av
sig själv på dem.
Det första hon sysslade med när hon började i
skolan var att plocka ut undervisningsmaterial, som
fanns i ett stort skåp i rummet. Hon lade alla saker
på katedern, satte sig där och pysslade med allt, sorterade på sitt sätt, pratade om vad hon gjorde och
såg. Hade hon ett räknematerial framför sig förstod
hon dess ändamål och började ramsräkna – på sitt
sätt. Anna duktig upprepade hon blandat med Anna
”Innan hon gick hem
vill skrika. Kan själv, sa hon
ofta. Det var viktigt att jag
från skolan gick hon
styrde, visade eller
runt i rummet och tog inte
överhuvudtaget fanns och
störde hennes utforskande
på väggarna, skåpen
vad världen erbjöd. Hon
och tavlan som om hon av
tog alltid med sig bitar och
ville sätta spår av dem i föremål från sakerna hon
undersökt.
sina händer, eller
Hon ville också bli läst för
ur en bok hon själv tog ut
kanske spår av sig
från bokhyllan. Under lässjälv på dem.”
ningens gång pratade hon
och ställde frågor till mig
om var de olika personerna från hennes dagliga
verksamhet var, hon ville veta vad det skulle bli för
mat under hela veckan. Ibland anknöt hennes frågor till den lästa berättelsen. Hon skulle själv sätta
tillbaka boken i hyllan. Om jag glömde mig och
ställde in boken i hyllan tog hon genast ut den och
ställde själv in den. Hon hade med andra ord ”superkoll” på tillvaron.
Åren har gått och Anna uppvisar allt mindre stört
beteende. Hon arbetar fortfarande med det hon
önskar – med att försöka förstå världen. Hon vill
ofta prata. Vill prata med Ingalill, säger hon och vi
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söker tillsammans orden för det hon vill veta om
världen och sin plats däri. Anna har den senaste
månaden börjat benämna sig själv med jag. Hon
har blivit någon i relation till en annan.

Ett naturvetenskapligt arbetssätt
Annas skolvardag om arbetssättet är en konsekvens av ett
naturvetenskapligt sätt att betrakta det mänskliga psyket:
Inget lämnas åt slumpen, allt som sker i undervisningssituationen är i detalj planerat och reglerat
utifrån det test som gjorts. Detta för att Anna inte
skall bli förvirrad och
orolig. Vem Anna arbetar med, vad Anna ”Situationen kaffekokning
skall göra, hur länge har noga analyserats och
och på vilken plats
detta skall ske, visas utretts med avseende på
för Anna på arbets- vilka av de 22 moment
stationen, på ett bildkort på schemat som man behöver klara för att
består av ett vertikalt utföra just kaffekokning.”
band med inplastade
kort med bild eller
text. När aktiviteten är utförd lämnas bilden vid
arbetsschemat på arbetsstationen, vänd med baksidan fram, så att Anna skall veta att aktiviteten är
utförd. Nästa bildkort i raden studeras och vad som
där visas utförs. Uppgifterna relateras till delmål
som med jämna mellanrum utvärderas, och nya
delmål sätts upp.
Det första kortet Anna tar på sin arbetsstation
visar alltid en bild på hennes arbetsplats. Vid Annas arbetsplats ﬁnns tre plastkorgar på den vänstra
sidan av bordet. I varje korg ﬁnns en uppgift som
hon skall göra självständigt. Hon tar den första korgens uppgift, vilket är en skrivbok där jag markerat den sida hon skall göra med ett gem. Hon skall
skriva sitt namn på en rad som slutar med ett foto
på henne själv. Korgen där hon hämtat sin uppgift
ställer hon på bordets högra sida. När uppgiften är
utförd lägger hon tillbaka den i korgen.
I nästa korg ligger en burk med skruvlock och ett
papper med siffran 5. Hon har i uppgift att skruva
på och av locket fem gånger. Uppgiften motiveras
av att hon inte kan koka kaffe. Situationen kaffekokning har noga analyserats och utretts med avseende på vilka av de 22 moment man behöver kunna
för att klara att utföra just kaffekokning. Det visade
sig att Anna inte kan hämta kaffet ur burken på
den dagliga verksamheten. De övriga momenten
kan hon. Innan hon börjar skruva av och på locket
ställer hon korgen på höger sida. Efter avslutad
uppgift lägger hon tillbaka burken i korgen.
Den sista korgen innehåller en karamell – belöningen för att hon klarat sina uppgifter så bra. Hon
tar sin karamell och ställer korgen på höger sida.
Då det första kortets aktiviteter nu är utförda tar
hon kortet och går till arbetsstationen, hänger tillbaka det på schemat med baksidan synlig, beviset
på att hon nu har utfört uppgifterna.
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Etiska torg

I

Söderhamn har man länge arbetat med något som man kallar Etiska torg inom den dagliga
verksamheten. Personalen för dagligen en egen dokumentation av arbetet. Sedan samlas man
en gång i veckan och reﬂekterar över viktiga händelser. Metoden som skapats av Ingalill Stefansson syftar till att skapa ett forum där personalen kan förbättra sin lyhördhet och sin förmåga
att utvärdera den egna verksamheten.
”Dokumentationen är viktig eftersom den dels ger möjlighet till reﬂektion dels blir grunden för ett
utvecklingsarbete, eftersom man bättre ser vad som händer i arbetet”, säger Ingalill. ”Det ﬁnns
ofta ett stort motstånd från dem som inte är vana att uttrycka sig i skrift, men det är en träningsfråga. Efter ett tag blir dokumentationen ett behov hos de ﬂesta. Det blir ett sätt att få ord på all
den tysta kunskap som ﬁnns i en arbetsgrupp. Ett slags vardagslärande där man delger andra
något som man tycker är viktigt. Man blir sedd och hörd.”

Det etiska torgets fyra hörnpelare
1. Den dagliga reﬂektionen. Att man funderar över det som händer.
2. Dokumentationen. Att man ensam, minst en halvtimme varje dag, skriver ner funderingar och
upplevelser i arbetet. Dokumentationen är privat och behöver inte visas upp för andra, men den
är obligatorisk.
3. Möte en gång i veckan då man väljer ut en eller två saker som man dokumenterat och som
man vill delge de andra.
4. Att man tar del av de andras dokumenterade erfarenheter och gemensamt diskuterar dem.
Det är dags för nästa kort som visar en bild av
• med språkets hjälp förklara livet här och nu, där
henne själv och mig sittande i soffan med en bok. och då, så att hon kan förstå livet allt bättre,
Hon går till soffan där en bok ligger och väntar. Jag
• med ömsesidighetens hjälp, sin närhet och sin
sätter mig i soffan och läser boken för henne. När medmänsklighet ﬁnnas vid hennes sida, vara näsläsningen avslutats tar hon kortet och går till ar- tan som ser, hör och förstår, dvs. bekräftar hennes
betsstationen och vänder detta med baksidan fram. varande i vår gemensamma värld,
Ytterligare några kort ﬁnns och i och med det nya
• svara an till hennes rop eller behov och föruppgifter som skall betas av innan slutkortet med
stå vad det är hon i egenskap av min
taxibilen tas. Då vet hon att studietinästa behöver.
den på särvux är till ända för den här
”Den
livsförståelse
gången.

Tomma ord

hon inte har, som
hon kämpar för att
få, skall hon erhålla
genom omsorgens
människor.”

Tiden på särvux omfattar endast en eftermiddag i veckan. Att bli styrd under
så kort tid kanske inte kan tyckas så farligt eftersom vi är vana vid att skolans
traditionella arbetssätt är utbildning
genom styrning. Men de styrande och
korrigerande arbetssätten, överfört till
den dagliga verksamheten och boendet där människor tillbringar hela sitt liv, innebär att värdegrundens tal om delaktighet och inﬂytande bara
blir tomma ord.

Ska få livsförståelse
Henry Cöster, professor i religionsvetenskap vid
Karlstads universitet talar om våra livsförståelsekompetenser som språk, ömsesidighet och ansvar.
Anna saknar dessa eller delar av dessa; därför behöver hon omsorg. Omsorgen ersätter de saknade
kompetenserna. Den livsförståelse hon inte har,
som hon kämpar för att få, skall hon erhålla genom omsorgens människor. Med hjälp av sin egen
livsförståelse ska de
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Ska lära sig följa
de sociala normerna

Det naturvetenskapliga arbetssättet
handlar inte om att med språkets hjälp
försöka förklara livet. Möjligenkan
man förklara att Anna är en person
med en hjärnfunktionsstörning som
har biologiska orsaker och som innebär att Anna inte kan förstå hur jag
tänker eller känner. Jag kan alltså inte använda min
egen livsförståelse för att hjälpa henne förstå.
Det jag kan hjälpa henne med är att få ett värde
i att hon lär sig korrigera sitt beteende och lär sig
göra allt ﬂer aktiviteter, som innebär en socialisation. Det hon gör har ingenting med livsförståelse
att göra, istället handlar det om att lära sig följa de
sociala normerna – på bekostnad av vad det etiska
kravet säger att vi skall göra för Anna.
Inte heller handlar det om att vi i egenskap av
personal eller lärare använder oss av ömsesidigheten.
Inte i annan bemärkelse än att vi ska hjälpa henne
att förklara hur hennes tillvaro kommer att gestalta
sig under hela dagen, vad hon ska göra, med vem
hon ska göra det hon ska göra, på vilken plats det
ska ske och hur lång tid det hon ska göra kommer
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• Hör arbetssätten till förståelsesfären eller föratt ta. Vi ska se till att hennes styrschema fungerar
och lära henne att klara de givna aktiviteterna självklaringssfären?
ständigt. Vi ska alltså medverka till att träna bort vår
Framför allt önskar jag att vi tillsammans skulle ta
närhet till Anna. Resultatet blir att hon inte vågar
konsekvenserna av en sådan relita på någon och träningsprogramﬂektion genom att ändra inriktmet kommer att förstärka hennes
ning på stödet där det behövdes.
visshet att det inte ﬁnns någon för ”Söker jag förstå
Vi ute på fältet kan lära av varanhenne att bli sedd och hörd av.
människan, min nästa
dra och av de personer som nyttAtt svara an till hennes behov är
jar den sociala omsorgen.
inte aktuellt, utom i de fall då hen- – eller söker jag
Vilken omfattning och färg
nes önskningar och behov samman- förklara henne?”
faller med vad vi med hjälp av standen andres värld får för honom
dardiserade tester identiﬁerar som
själv, är jag med att bestämma
viktigt att träna.

Våga reﬂektera
Sammanfattningsvis skulle jag önska att vi inom
den sociala omsorgens alla led, politiker som tjänstemän, skulle våga reﬂektera över hur vi verkar för
delaktighet och inﬂytande över det egna livet för
de personer som nyligen tillerkänts fullt medborgarskap, genom att ställa följande två frågor:
• Söker jag förstå människan, min nästa – eller
söker jag förklara henne?

genom min hållning till honom. Jag bidrar till att
göra den vid eller snäv, ljus eller mörk, skiftande
eller enformig – och inte minst bidrar jag till att
göra den hotande eller trygg. Inte genom teorier eller åskådningar utan genom min blotta hållning.
Därför ﬁnns det ett outtalat, så att säga anonymt
krav på oss att ta vara på det liv som tilliten lägger i vår hand.

Ur Det etiska kravet av Løgstrup, K. E. 1994.

Tommy Andersson, Grunden:
En viss godhet är äcklig.
Den godheten är institution.
Den ska mosas.
Det är likadant i hela världen.
Bilden av människor med Downs syndrom
som sitter på gräsmattan utanför institutionen och ler i solen.
Innanför murarna är allt grått och människor deprimerade.
I institutionsvärlden måste alla
som kallas utvecklingsstörda vara glada.
Förr bodde folk på solbacken, solgläntan, havslyckan eller
lyckorna.....(inte så länge sen)
Om någon är sur så skrivs det upp i pärmen
att man är svår och besvärlig.
Vems fel är det att Anna är ledsen?
I institutionsvärlden skall alla vara glada fastän ingen är det.
Inte personalen heller.
Felet är att det ﬁnns en så stark felaktig kunskap
och att det fortfarande handlar mest om omvårdnad.
Det är egentligen inget fel på omvårdnad.
Felet är att folk daltar.
När vi säger använd hjärtat och magen mer än hjärnan menar vi att
människor måste sluta låtsas att de är någon annan än den de är.
Man måste acceptera verkligheten.
I verkligheten är människor både ledsna, sura och glada
och ibland ilskna.
Det är det som man måste lära sig möta och acceptera.
För det går inte att komma ifrån.
Det hjälper inte med soliga bilder.
Verkligheten är inte roligare eller godare än vad den är just nu.
Så är det.
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Tommy Andersson, Grunden-staben
och ansvarig för Grunden-Akademin.
Mer om Grunden ﬁnns på: grunden.se
Alla Klick-ﬁlmerna
i ett paket
- DVDboxen ute nu!

Grunden
Media
MIRAHFILM

Kärlek och relationer
Organisationer/företag: 600 kr
Privatperson: 300 Kr

obs. momsbefriat

Beställ från www.grundenmedia.se

031 85 72 85
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Omslagets konstnär
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Kulturverkstan i Borås

å Kulturverkstan i Borås jobbar man mycket tillsammans. Favoritarbetet är Pasta-reservage. (Se
recept!)
Kulturverkstan har 15 år på nacken och har hittat
sina former. 10 personer har sin dagliga verksamhet där och två anställda, Helena Hjerpe och Viktoria
Widell, håller i trådarna. Verksamheten har sin bas i
bildskapandet genom målning eller textil. Men man
har också högläsning, musik och ord, gympa och promenader på programmet.
”Men ibland har vi enskild verksamhet, säger Helena. Då ställer vi upp våra stafﬂier och målar enskilt.
Vi försöker se individerna här på Kulturverkstan.”

B

erit Asp har gjort bilden
på denna tidskrifts
framsida. Hon är 55+, bor
i en lägenhet i en gruppbostad i centrala Borås, och
har funnits med på Kulturverkstan sedan starten för
15 år sedan. Hon tycker
om att måla. Enligt Helena
Hjerpe har hon en unik
känsla för färg.
”Det är så spännande
när hon väljer garn till sina
broderier. Man tänker ’Oj,
hur ska detta gå’ när hon
blandar färgerna, men det blir alltid ﬁnt!”
Berit Asp brukar ofta brodera fritt på tyg. Ibland målar
hon, i akvarell eller akryl, sina säregna, färgstarka ﬁgurer och ibland för hon över målningarna till broderiet.
När hon inte är på kulturverkstan brukar hon baka och
umgås med sin syster.
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rvage
enligt rece
pt från Ku
lturverksta
n i Borås
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Grupparbete på Kulturverkstan. På bilden från vänster: Ing-Marie
Håkansson, Yngve Hansson, Julia Linde, Fanny Svantesson, Berit Asp,
Katarina Krantz, Kjell-Arne Lindberg och Urban Mellqvist, I bakgrunden: Jonas Lojdl.
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olitiker och förtroendemän i landets 290
kommuner behöver kunskap om det som
de beslutar om. Vi har ställt samman en grundlig och enkel information om hur handikappomsorgen är organiserad och vilka lagar, regler och målsättningar som styr. Här förklaras
de grundläggande begreppen, här ﬁnns den
historiska bakgrunden till dagens stödformer
och här ﬁnns annan viktig information. Allt på
16 fullmatade sidor!
Pris per ex
10 ex
30 ex

40 kr
30 kr per ex
25 kr per ex

Beställ på tel 08-647 87 90 eller fax: 08-97 11 04 eller
e-post: intra@swipnet.se
Du kan också beställa från vår hemsida: www.intra.info.se
Porto är inkluderat i alla priser!
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INTRA nr 2/07 kommer ut i juni.
Du som vill prenumerera på INTRA:
Betala 265 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
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INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ
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