intra
OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER
I KULTUR OCH SAMHÄLLE

NR 1. 2008

NR 4. 2007

INTRA 1 • 08

1

Plasttossor i gruppbostad?

B

OSTADENS standard

har, tillsammans med personalstödets kvalitet, betytt mest för att
skapa bra levnadsvillkor för vuxna personer med utvecklingsstörning. Idag bor ca
20 000 personer i Bostad med särskild service varav de ﬂesta bor i gruppbostäder. De
olika boendeformerna kan sägas komplettera varandra och de ﬂesta har efterhand hittat
en boendeform som passar dem.
För tjugo år sedan, när det byggdes gruppbostäder på löpande band för att möta behovet
från alla dem som ﬂyttade ut från institutionerna, fanns en livaktig diskussion om det integrerade boendets möjligheter. Idag är det tystare. Till största delen handlar nog detta om
att man funnit sina former och arbetat sig fram till bostäder och personalstöd som fungerar
bra för hyresgästerna. De enkla och klara målsättningar som en gång vägledde oss när vi
bröt upp från institutionerna och gav oss ut i samhället kan synas förverkligade. Normaliseringen, d v s rätten att så långt det är möjligt få leva ett liv som alla andra, integreringen,
att leva i samhället utan att behöva bli utpekad, och den lilla gruppens princip, att inte bo
ﬂer än 4-5 personer ihop är idag en realitet.
Eller?
Tecken i tiden:
• Småinstitutionerna blir alltﬂer. Även om alla har egna lägenheter idag så händer det att
man lägger gruppbostaden lite vid sidan av och binder samman lägenheterna med långa
korridorer. Det förekommer att man har upp till åtta sådana lägenheter kopplade till varandra.
• Det händer att man, tvärt emot Socialstyrelsens anvisningar (SOSFS 2002:9), ﬂyttar samman äldreboende, psykiatri och gruppbostad för funktionshindrade i samma område eller
i samma hus. Det har alltid funnits en kortsiktig ekonomisk vinning i att koncentrera och
införa stordrift. Man kan utnyttja personalen på ett mer rationellt vis och man kan utnyttja
gamla uttjänta vårdlokaler på nya sätt.
• På en del håll ställs idag orimliga krav på gruppbostaden när det gäller köksutrustning,
hygien, utrymme, brandsäkerhet mm. Den enskildes hem jämställs med offentliga institutioner och storkök.
• Många gruppbostäder är som små isolerade öar. Man sköter sig själva så gott man kan.
Allteftersom utbildningsgraden hos de anställda har sjunkit och kontakterna med arbetsledningen blivit alltmer sällsynt, har osäkerheten ökat. Osäkerheten hos de anställda kompenseras ofta med ett ökat inslag av rutiner och regler.
• Samtidigt som vuxna personer med utvecklingsstörning ännu saknar insiktsfull hälso- och
sjukvård så blir omsorgerna alltmer medicinskt inriktad. Man anställer ofta sjuksköterskor
som arbetsledare i gruppbostäder och det händer att man börjar införa de medicinska beteckningarna på personalen: vårdbiträde, undersköterska osv.
• Ytan blir allt viktigare. Privatiseringen gynnar den som kan visa upp en ﬁn framsida. Har
man på papperet strikta regler för personalklädsel, medicindelning och fritidsverksamhet
kan detta upplevas som positivt av anhöriga och kommunala tjänstemän. Det verkliga innehållet i verksamheten kommer i andra hand.
Utvecklingen är kanske inte så entydigt positiv längre. Mot den fortsatta strävan efter bra
bostäder och personalstöd står andra krafter som verkar i en annan riktning.
Om vi inte är vaksamma kan vi återigen hamna i en omsorg där den enskildes drömmar har
underordnats vårdplaner och ekonomiska mål. Där en god handhygien har blivit viktigare
än ett bra liv. Därför behöver vi blåsa liv i diskussionen om hur livet i en gruppbostad ska
utformas för att ge möjlighet till trygghet, frihet och gemenskap.
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För visst har vi passerat en gräns när man som besökare till en gruppbostad får ta på sig blåa
plasttossor. Då, om inte förr, kan man tala om återinstitutionalisering!
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Bilder från en
GRUPPBOSTAD
Om tanklösheter och övergrepp
i den vardagliga omsorgen

Medan en av personalen lyfter henne
med liften från sängen till skötstolen
sms-ar den andra på mobiltelefonen till
sin dotter som är hemma från skolan.
Rummet ligger på bottenvåningen och
ingen har tänkt på att dra för gardinen. Hon sitter avigt eftersom personalen missat att haka upp liftselen på ett
riktigt sätt.
Det svåra när man arbetar som personal i ett gruppboende är att alltid
försöka vara närvarande. Att försöka se
verkligheten ur den enskildes synvinkel.
Gör man inte det är det lätt att man
blir likgiltig för de kränkningar och
de känslor av smärta och obehag som
man, utan att mena det, orsakar.

Text och foto: Hans Hallerfors.
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Han sitter och håller händerna i huvudet. Musiken står
på alldeles för högt. Skivan
har hakat upp sig. Den drar
runt, varv efter varv.
Personalen ﬁkar i köket.
Även de har radion på. Därför hör de inte att hans skiva
har hakat upp sig.
Musik, TV och radio är
känsliga kapitel. De som
har en egen musiksmak
blir inte alltid respekterade
av personalen. Ofta står
radioapparater och musikspelare på alldeles för högt. Och
lika ofta är det personalens
favoritmusik som spelas, inte
de boendes.
Personalen dras till servicen.
Man trivs med att sitta där
och ﬁka innan man tar itu
med nästa arbetsmoment.
Man kanske småpratar lite,
rapporterar vad som hänt,
diskuterar vad som ska
hända. Och radion står på...

M

atilda Malmberg började arbeta som timvikarie i en gruppbostad när
hon fyllde 18. Hon hade två år tidigare blivit mamma till Smilla och
behövde pengar till att dryga ut studiebidraget. I ﬂera år varvade hon gymnasiestudierna med småbarnsskötsel och arbete i gruppbostad.
I dag är Matilda Malmberg 24 år och har skaffat sig gott om erfarenheter
från livet i en gruppbostad. Det är de avigsidorna i detta arbete, tanklösheter, kränkningar, övergrepp som hon skildrat i sju teckningar.
– Man är mycket betydelsefull för dem man arbetar med, säger Matilda
Malmberg. Det krävs att man är lyhörd, att man tar sitt arbete på allvar, att
man lär sig läsa av de olika signaler som man möter. I en gruppbostad där
arbetet är mycket omvårdnadsinriktat händer det inte så mycket på ytan.
Men det händer mycket i det lilla! Eftersom de som bor i den gruppbostaden
där jag arbetar inte kan prata så tar det lång tid att lära sig hur de vill att
deras liv ska se ut. Många som har svåra funktionshinder blir understimulerade. De går in i sig själva. Sitter och sover. Som personal har man så stor
makt. Många gånger tänker man inte på vad man gör, man är oförmögen
att sätta sig in i den andres situation. Då kan man till exempel dra någon
naken i en duschstol genom rummet utan att först vira om en handduk. Då
kan man strunta i att borsta någons tänder en kväll och tänka att det gör
någon annan i morgon. Som kanske tänker likadant. Många får problem
med tänder och mage, bara för att vi inte tänker oss in i deras situation.
.
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Grundproblemet är att bra
kunskaper och inställningar
så sällan förs över till vikarier och nyanställda. De
ﬂesta lär sig efter hand att de
måste ha ett öra mot lägenheterna, att de inte kan lämna
någon ensam hursomhelst,
att de måste respektera var
och ens smak och att valet av
musik och musikvolym måste
bygga på djup kunskap om
vad var och en i en gruppbostad vill och orkar lyssna
på. Men eftersom kraven är
så låga, arbetsledningen ofta
brister och förmågan att sätta
ord på viktiga kunskaper
inte alltid ﬁnns där, så sker
dessa onödiga övergrepp.
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Bilder från en gruppbostad

Hon blir duschad rakt i ansiktet. Vattnet är alldeles för
varmt. Hon skriker.
De övriga i personalgruppen kommer rusande.
Den som duschar – en nyanställd timvikarie - ser oförstående ut. Det är som om hon inte förstår.
En äldre anställd tar över. Lugnar ner henne.
Varför duschades hon rakt i ansiktet med alldeles för
hett vatten? Varför hade hon strumporna på sig?
De som har svåra funktionshinder är så oerhört utsatta. Personal kommer och går. Ofta är kontrollen av vem
man anställer alldeles för dålig.

Som skuggor sitter de där. Egentligen är det ju deras fest. Men
det är personalen som pratar, det är personalen som tar plats.
Som gör hela tillställningen till sin grej. För att de kan. För att
det skulle bli väldigt tyst annars. Men ändå: Det är faktiskt
hennes födelsedag. Det är hon som borde stå i centrum. Ju.
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Grundproblemet är vilka lojaliteter man som personal har. Är
man lojal i första hand med sina arbetskamrater så blir det till
dem man vänder sig och med dem man pratar. Men är man
lojal med de boende så är det dem som man vänder sig till, det
är de som måste få utrymmet. Hela utrymmet.
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Det slår sällan fel: är man ﬂer än en i personalen så börjar man prata över huvudet
på den man arbetar med.
Plötsligt ﬁnns hon inte längre som en närvarande person, hon försvinner bort.
Man måste ju hinna byta åsikter om den där TV-såpan, eller man måste berätta vad
som hände med Arne i går kväll och man måste tala om hur Eva mår efter operationen
och man måste hinna påminna så att hon får sin medicin.
Det ﬁnns ju så mycket att prata om, så mycket man vill berätta och den som sitter i
mitten – den som plötsligt inte ﬁnns – hon kan ju ändå inte delta i samtalet. Eller
kan hon?
Hur skulle vi själva reagera om folk började tala över huvudet på oss som om vi inte
fanns?

Naglarna. De ﬂesta kvinnor i personallgruppen putsar,
slipar och håller efter sina naglar. Man behöver göra det
när man jobbar mycket med rengöringsmedel och vatten i
skötrum och kök.
Men ibland, av slöhet eller oförstånd, så glömmer man
bort att hålla efter de boendes naglar. De river så lätt sig
själva.
Sådana brister i omvårdnaden skulle inte uppstå om rutinerna fungerade bättre.

Tandborstningen är känslig för många. Kanske är det då
man är som mest utsatt under dagen. Händerna på ryggen. Rädsla och obehag i ögonen.
En del personal står inte ut och väljer att låta bli tandborstningen. Många boende har urdåliga tänder på grund
av det.
Andra tar sig tid, lirkar och försöker hitta vägar att göra
tandborstningen mindre ansträngande. Ibland lyckas de.
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Personalen
Inom sjukvården
är expertens (t ex
kirurgens) punktinsats helt avgörande. Vårdpersonalen skapar
förutsättningar
för expertens
insatser och svarar för en allmän
omvårdnad.
Inom boende och
daglig verksamhet enligt LSS är
det de samlade
kunskaperna om
den enskildes
behov, förutsättningar och
möjligheter, som
ligger till grund
för behandling,
träning och daglig
samvaro. Huvuddelen av ansvaret
ligger därför på
den personal
som står i direktkontakt med den
enskilde.
Trots detta har
alltför få av
denna personal
tillräckliga kunskaper och befogenheter. Detta
medför lätt att
experternas roll
överbetonas.
För den enskilde
är det samspelet
med personalen
som avgör hur
man upplever stödets kvalitet. Det
är dags att vi tar
dessa upplevelser på allvar och
börjar diskutera
innehållet i våra
relationer och
vilken kompetens
som behövs.

Relationen
är det viktigaste!

Av Karl Grunewald
Utvecklingsstörning är en speciell
funktionsnedsättning. Handikappet
uppstår i huvudsak i relation till någon annan – isolerad betyder utvecklingsstörningen ingenting.
Men ingen människa kan leva isolerad! Alla
är vi beroende av relationer. Särskilt beroende av andra är den som är begåvningshandikappad.

Positiv eller negativ relation?
Relationer måste alltså ﬁnnas. Frågan är av
vilken art de är och hur man utnyttjar dem.
Särskilt för den som har en utvecklingsstörning betyder relationer ofta utstötning, isolering och passivisering. Men de kan också
betyda ett beroende som ger trygghet, stöd
och positiv påverkan. Avgörande för detta
är den känslomässiga ”laddningen” mellan
den funktionshindrade och andra personer
– om den är övervägande positiv eller negativ!
Man kan se på personen med utvecklingsstörning som ett objekt – en person med en
rad egendomligheter i sitt beteende, som kan
beskrivas som om de vore en del av objektet.
Men man kan även se på honom som ett
subjekt, d v s som en del i en relation, där
störningarna sätts i relation till omgivning-

en, dess krav, förståelse, inlevelse och förmåga till att relatera positivt.
En relation innebär ett kraftspel mellan
två personer med möjligheter att både ge
och ta. Det blir en rörelse dem emellan,
som efterhand uppnår ett för dem speciellt
mönster ju längre relationen består. Och
den känslomässiga grundtonen avgör om
det blir ett meningsfullt samarbete.
Man kan alltså se på relationen som ett
spänningsfält där spänningen driver rörelsen framåt mot en utjämning. För att inte
rörelsen skall avstanna måste spänningsfältet ständigt förnyas. Relationsjämvikten
måste förändras och återställas på nytt.
En sådan relation förutsätter ett ömsesidigt erkännande av varandra: jag bekräftar
mig själv i den andre och den andre bekräftar sig i mig. Det jag förlorar av mitt jag,
återvinner jag hos den andre. Jag får något
genom att ge något. Denna återvinst förändrar mitt jag och relationen fördjupas.
Detsamma händer med den andra personen i förhållande till mig. Denna process
omvandlar oss båda: vi bekräftar och upptäcker oss själva genom växelspelet mellan
förlusten och återvinningen.

Dubbla roller
Personal inom LSS-verksamhet har ofta
dubbla roller. Man skall vara brukarens
förtrogne och man ska vara solidarisk med

henne/honom om det så blir nödvändigt gentemot både anhöriga och
tjänstemän. Men samtidigt krävs det
av personalen att de upprätthåller
vissa regler och krav som ombud för
omgivningen (verksamhetens ägare,
administrativa ledning, samhället
m fl). Personalen blir på detta vis både
ombud för brukaren och den som
måste dra vissa gränser. Hur skall man
klara detta dubbelspel? Det viktigaste
är att man inte förlorar sitt jag i varken
den senare eller den förra rollen. Man
måste istället använda sitt jag som det
viktigaste instrumentet i dessa roller
i förhållande till både brukaren och
omgivningen. Det kräver en ständig
prövning och omprövning av den solidaritet man bör ha till brukaren och
till den lojalitet som arbetsledningen
förväntar sig.

Betydande vinster
Under slutet av 1900-talet gjordes betydande vinster när det gäller att skapa
en positiv och meningsfull relation
mellan vårdare och vårdtagare. Personaltätheten ökade, de materiella tillgångarna förbättrades och attityderna
förändrades från en auktoritär vård med vita rockar, disciplin och fasta rutiner, till en medmänsklig
attityd med vänskap och förståelse för individuella
behov. Därför kan vi nu bättre än förr formulera
vilka faktorer det är som styr relationen vårdare
– vårdtagare. Jag ska här beskriva sju sådana faktorer.

SJU FAKTORER
1. Ögonblick eller varaktighet
En kort relation kan vara nog så positiv. Stora njutningar kan vara korta när framtiden är helt bortkopplad. Det är mänskligt och mycket vanligt att
sträva efter ögonblicksförhållanden, men hur ofta
de än upprepas kan de ej ersätta den positiva upplevelsen av ett varaktigt förhållande. Dessutom tycks
intensiteten i ögonblicksupplevelserna förﬂackas
om de upprepas alltför ofta. Man tvingas att ﬁnna
variationer som även de snart tar slut.
Endast om ögonblicksupplevelserna är en del av
ett varaktigt förhållande kan de kännas meningsfulla. Varaktigheten ger förhållandet en djupdimension genom att man ständigt kan ställa nya
förväntningar på varandra, som kan tillfredsställas
mer eller mindre.
Det blir en process av ett ömsesidigt upptäckande
av varandra och hos varandra, personalen och brukaren emellan.
Varaktigheten är alltså en förutsättning för att
relationen mellan vårdaren och vårdtagaren skall
kunna fördjupas och leda till en utveckling. För-

ﬂyttningar, personalomsättning och personalens arbetstider
motverkar kontinuiteten i relationen.

2. Olikhet och likhet

”

Personalen blir på
detta vis både ombud för brukaren och
den som måste dra
vissa gränser.

Utan ett inslag av
olikhet kan ingen
relation hållas levande. Olikheten medför en nivåskillnad
i förhållandet som så att säga utlöser rörelsen i relationen. Denna olikhet är ju alltid uppenbar mellan brukaren och vårdaren, så ur
den synpunkten sett är förutsättningarna för en utvecklande relation goda.
Men olikheten kan också vara så stor att den snarare verkar bortstötande än kompletterande. Personen med utvecklingsstörning kan upplevas som
artskild och med kvaliteter i sitt beteende som man
som personal ofta inte vill eller kan återﬁnna hos
sig själv. Skall relationen dem emellan utvecklas till
något positivt måste den anställde inte bara övervinna sin objektinställning till personen, utan även
acceptera, både intellektuellt och känslomässigt, att
personen med utvecklingsstörning är en människa
med i grunden samma behov och samma kvaliteter
som man själv har.
Det ställts alltså betydande krav på personalen att
de ska arbeta med sig själv i det speciﬁka förhållandet till en person med utvecklingsstörning, särskilt
som denne, på grund av sin funktionsnedsättning,
har begränsad förmåga att arbeta med sig själv.
Alla människor har dessvärre inte samma förutsättningar för detta, även om alla kan öva upp sin
förmåga till inlevelse och medkännande. Personalen behöver därför kvaliﬁcerad hjälp – enskilt och
i grupp – med att bearbeta sin inställning och sina
upplevelser. Metoderna för det har utvecklats under
senare åren. Rollspel är en sådan metod. Förmåga
till inlevelse leder till vänskap och till att man bättre
kan förutsäga brukarens reaktioner och behov.
Vinsten blir även att förhållandet ger större möjligheter till variationer, därför att den psykologiska
förståelsen är större och bredare.
Även om en person med utvecklingsstörning inte
kan arbeta med sig själv lika medvetet, leder ett
fördjupat förhållande av denna art till glädje och
förtroende istället för instängdhet, rutin och fruktan för maktmissbruk, som annars så ofta karaktäriserar förhållandet mellan vårdtagare och vårdare.
Redan det förhållandet att man som vårdtagare får
omsorger, men inte kan ge något tillbaka, innebär
ett beroendeförhållande och förlust av makt.
Att förstå en annan människa innebär att man
hos denne återﬁnner sina egna upplevelser, kan se
det som är lika och det som man känner sig förtrogen med. Lättast går det om man har likadana
erfarenheter i bakgrunden. Identiﬁkation med utsatthet kan vara en stark drivkraft hos många som
valt att arbeta inom handikappomsorgen.
För att förstå en annan människa måste man alltså

”

I verkligheten är ju
både brukaren och
personalen beroende
av varandra – både
för att ge sitt liv en
innebörd och för att
förverkliga sina potentiella möjligheter.

kunna sätta sig in
i hennes erfarenheter och känslor,
vilket förutsätter
en viss inlevelseförmåga. Om inlevelsen inte kommer längre än till
en känsla blir resultatet sentimentalitet. Om känslan
däremot väcker
ett engagemang
uppstår viljan att
göra något för och
med den andre.

3. Utjämna olikheten
Det är viktigt att allt görs för att utjämna olikheten
i riktning mot likhet. För att relationen skall bli så
nära en jämlikhetsrelation som möjligt måste personalen inte bara ge brukaren reella möjligheter
att själv påverka sin situation, utan även ge något
av sig själv som privatperson.
I verkligheten är ju både brukaren och personalen beroende av varandra – både för att ge sitt liv
en mening och en innebörd och för att förverkliga
sina potentiella möjligheter. Man vill klara sin arbetsuppgift med tillfredsställelse eller leva komplikationsfritt och välanpassad. Ett ömsesidigt beroende präglat av ömsesidiga positiva förväntningar kan
skapa gemenskap och solidaritet av en helt annan
betydelse än aldrig så väl utprövade träningsprogram eller uppfostringsmetoder.

4. Tillfredsställelse – försakelse
Den uppskattning som man som personal ofta får
från människor utanför handikappomsorgen kan
ge stor tillfredsställelse. Ofta kan arbetet innebära
uppoffringar och försakelser. Dessa faktorer kan
vara svåra att värdera eftersom de bygger på subjektiva upplevelser, som är olika från person till
person. Uppoffringarna kan upplevas lustbetonade och innebära en tillfredsställelse för en person,
men vara plågsamma för en annan. Båda upplevelserna kan för övrigt ﬁnnas i en och samma situation
hos en och samma person.
Personer med utvecklingsstörning är ofta ofria
och maktlösa i förhållande till personalen. De får
därför ständigt försaka, även om de inte alltid är
medvetna om det eller kan uttrycka det.
Genom det ständiga upprepandet av underläget
förlorar försakelsen sin intensitet och upplevs ej
som sådan. Vårdtagaren glider in i en inlärd hjälplöshet. Upplevelsen aktiveras i och med att man
försöker utjämna olikheten i makt, vilket – som
påpekats ovan – är den enda väg att gå om man
vill nå en utveckling i relationen och därigenom av
vederbörandes personlighet.
Det största hindret för en utveckling av relationen
är att personer med utvecklingsstörning så ofta vänder försakelsen till en tillfredsställelse av att beﬁnna
sig i ett totalt beroende. Utan detta totala beroende
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känner man stor otrygghet. Ändå måste man bryta
ett sådant beroendeförhållande därför att det förhindrar all utveckling till självständighet.
Det är alltså endast via en upplevd försakelse som
personen med utvecklingsstörning kan mogna och
nå en tillfredsställelse i de nya relationer som erbjuds honom.

5. Stimulans och stabilitet
Det är nödvändigt att man i ett förhållande når en
viss stabilitet, så att brukarens behov av trygghet
och säkerhet tillfredsställs. Men om stabiliteten tar
överhand leder det till en stagnation – säkerheten
blir ett hinder för utveckling. Om stimulansen och
otryggheten tar överhand blir följden kaos och oro
och till slut passivitet och självförsjunkenhet.
Liksom för personalen är det därför viktigt med
ett lagom inslag av stimulans å ena sidan och stabilitet å den andra, för personen med utvecklingsstörning. Stimulans uppnås ofta genom nya och annorlunda situationer, men de måste upplevas av båda,
om stimulansen skall leda till en fördjupning av
relationen dem emellan. Gemensamma kulturella
aktiviteter i det öppna samhället är ett exempel på
detta. Det vanligaste felet är att stimulansen ej är
strukturerad och alltför utsträckt i tiden.

6. Närhet och distans
Närhet och distans två människor emellan är kopplade till varandra: närheten är meningslös om den
inte varieras eller balanseras med distans och någon distans kan inte föreligga om inte den varieras
med närhet. Begreppen betecknar ett avstånd men
avståndet är inte av någon absolut storlek. Det som
för en iakttagare förefaller vara stor närhet två personer emellan, kan för en annan upplevas som en
distans.
En ökad närhet betyder också ett ökat ömsesidigt
beroende. Dessvärre leder en sådan ökad närhet
alltför lätt till ett barn-moder-förhållande, dvs det
uppväcker hos båda parter ett reaktionsmönster
som de egentligen lämnat bakom sig. Risken för
detta är uppenbar och ligger framför allt i att det
binder båda parter i det tidigare mönstret, i stället
för att deras relation – samtidigt som den fördjupas
i ett nytt mönster – skulle leda till en ökad personlig
utveckling och självständighet. Distansen i en relation garanterar den personliga integriteten, men
får självklart inte blir så stor att ”spänningen” parterna emellan går förlorad.

7. Ömsesidighet
I varje förhållande två människor emellan bör det
ﬁnnas ett minimum av ömsesidighet. En vänskap är
en följd av en positiv ömsesidighet under en längre
tid. Det innebär att rörelsen i förhållandet har gått
allt längre och djupare in i de båda parternas personlighet.
Dialogen är det viktigaste kännetecknet för en positiv ömsesidighet. Möjligheten till en mångsidig dialog mellan personal och brukare kan av olika skäl
vara begränsad. Brukaren kan ha ett begränsat ordINTRA 1 • 08

förråd och kanske har han eller hon bara kroppsspråk som enda uttrycksmedel. Det ställer betydande krav på personalen att anpassa sin del i dialogen,
men aldrig uppge den verbala kommunikationen.
Det är personalens skyldighet att ständigt föra denna
på en nivå som ligger något över den som man antar att personen med utvecklingsstörning kan tillgodogöra sig. Å andra sidan får kommunikationen
inte ligga så högt att den försvårar förståelsen av
sammanhanget och därmed utestänger den ena
parten. I det förgångna har man regelmässigt undervärderat dessa personers förmåga att förstå, om
ej innebörden i alla ord, så i alla fall andemeningen
i det som sägs.

Frivillighet – tvång
En förutsättning för att ett förhållande skall leda
till en positiv utveckling är att förhållandet upplevs
som frivilligt. För att så ska bli fallet krävs ett betydande mått av respekt och tillmötesgående från
personalens och arbetsledningens sida.
En bundenhet som en vårdare eller en vårdtagare
tvingas in i, kan stänga in förhållandet så att detta
till slut blir nedbrytande.
Ett relativt tvång ﬁnns alltid – desto större anledning att ödmjukt och insiktsfullt försöka utveckla
relationer som skapar trygghet och utveckling.

Besparingar i Orsa kommun:

Får personalen informera
de gode männen?
I

Orsa är ﬁnns två gruppbostäder som ligger ganska nära varandra, ca 200 m. Den ena, Strömpers
gruppbostad, är en modern gruppbostad med sex
separata lägenheter med egen trädgårdstäppa och
direkt ingång från gatan till varje lägenhet. Tanken
bakom bygget av Strömpers gruppbostad var en
gång i tiden att det skulle motsvara moderna krav
på boendemiljö för utvecklingsstörda – bort ifrån
den tidigare institutionaliserade miljön, så mycket
som möjligt.
Den andra, Ivarkistis gruppbostad, är en mer traditionellt utformad gruppbostad med sex lägenheter och ett stort gemensamhetsutrymme. Den ligger
i ett tvåvåningshus som tidigare också innehöll ett
äldreboende. Båda gruppbostäderna har tillgång
till ett dagcenter.
För ett år sedan försökte Orsa kommun av besparingsskäl lägga ner Strömpers gruppbostad och
ﬂytta de boende till äldreboendet Lillåhem. Beslutet var dåligt förankrat bland gode män och personal och efter ilskna protester drogs det tillbaka.
Nu återkommer kommunen med nya besparingsförslag. Den här gången vill man ﬂytta Strömpers
gruppbostad till våningen ovanför Ivarkistis gruppbostad. Man kommer att ﬂytta om de boende så
att de som har en fysisk rörlig förmåga skall bo på
övervåningen och de som har stort omvårdnadsbe-
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hov skall bo på nedre botten. Sammanlagt kommer
där då att bo 10 personer.
Personalen kommer att minskas med en person
och kommer att ses som en enda grupp för båda
våningarna och bestå av femton anställda. Sovande
jour tas bort och vaken natt införs.
För att undgå kritik föreslår man ändå att de olika våningsplanen ska betecknas som två separata
gruppbostäder. För att undvika kritik om brandsäkerhet tänker man också installera räddningsrännor på det övre planet som ska kunna användas för
att evakuera personer vid ev brandfara.
Kommunen har informerat personalen och meddelat att om inte förslaget går att genomföra kommer det att leda till stora personalnedskärningar
i de beﬁntliga personalgrupperna. Man har också
uppmanat personalen att inte informera de gode
männen om de planerade förändringarna.
På en direkt förfrågan menar enhetschef Christina Axelsson att uppmaningen att inte avslöja kommunens förslag (att ﬂytta Strömpers gruppbostad)
för de anhöriga hänger samman med att man först
vill ha en genomtänkt plan. Men, ”att ställa anhöriga och gode män inför fullbordat faktum vore oss
främmande”, tillägger hon.
HH
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Evas mam
ma ﬁck al
drig
någon död
sannons
i tidningen

I

en mellanstor svensk stad bor Eva, en 50-årig
kvinna med utvecklingsstörning. Hon bor i en
gruppbostad och har haft samma kontaktperson och i stort sett samma personal i mer än femton
år. Hennes mamma hade en liknande utvecklingsstörning som Eva men bodde i en egen lägenhet
med stöd från hemtjänsten.
Eva har vuxit upp hemma hos mormor och morfar, döda sedan många år tillbaka, men hon hade
en nära och tät relation med mamman som hon
träffade varje helg och ﬁrade alla högtider tillsammans med.
Eva och hennes mamma har samma god man, en
kvinna i åttioårsåldern. När Evas mamma dog på
hösten 2007 så tyckte den gode mannen först inte
att det behövdes någon begravning alls. Därefter
ändrade hon sig, men ville vara ensam på begravningen.
”Eva behöver inte gå”, sa hon. ”Det kommer bara
att bli jobbigt för henne.”
Den gode mannen bestämde också att det inte
skulle vara någon dödsannons i tidningen. ”Det är
en onödig kostnad eftersom mamman inte kände
någon”, tyckte hon. Det innebar att ingen av mammans tidigare personal ﬁck kunskap om att mamman hade avlidit.
Efter påstötning från gruppbostadens personal
så ändrade sig den gode mannen, Eva kunde gå
12

på begravningen om hon ville, men hennes vänner ﬁck inte följa med. Det brydde sig inte Evas
kontaktperson om, utan hon gick på begravningen
och såg dessutom till att två av mammans före detta
hemtjänstassistenter blev inbjudna.
Begravningen blev enklast möjliga. Det var bårtäcke på kistan och den enda buketten var från
Eva.
Eva blev lite rädd när det är dags att ta farväl
vid kistan, men hennes kontaktperson gick fram
tillsammans med henne och de la ned sina rosor
tillsammans. Det blev inte något kaffe efteråt. Så
kontaktpersonen gick tillsammans med personalen från gruppbostaden ut och ﬁkade med Eva.
Några dagar senare får personalen vid gruppbostaden veta att den gode mannen har bestämt att
Evas mammas lägenhet ska tömmas och att allt ska
slängas. Personalen skyndar dit med Eva som hinner rädda med sig några foton från sin egen barndom och de kort som ﬁnns på mamman. Allt annat
försvinner, trots att Eva är den enda arvingen.
Det är Evas kontaktperson som berättar detta för
mig. Hon är mycket upprörd men vill ändå vara
anonym eftersom hon tror att det kan försvåra
hennes framtida möjligheter att hjälpa Eva om det
kommer ut. Personalen i gruppboendet veriﬁerar
det som hänt men vill också de vara anonyma.
Maria Korpskog
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Mollösunds kyrkogård, Orust. Foto: Maria Korpskog.

Eva bor i en gruppbostad. Hennes vänner i gruppbostaden och i den dagliga
verksamheten undrar varför det inte har stått något om att Evas mamma är död
i tidningen. Eva själv frågar sin kontaktperson om och om igen: ”Lever jag? Lever
mamma?” Och när hon får höra att hon själv lever, men att mamman är död, så
svarar hon: ”Ja, hon var ju dålig den sista tiden”.

Döden är ett känsligt ämne

B

erättelsen om Eva är inte så ovanlig som man
kan tro. Det ﬁnns alltför många gode män
som saknar förståelse för de svårigheter deras huvudmän har. Det ﬁnns stora brister både vad
gäller stöd i form av utbildning och handledning
till gode män, men också vad gäller direktiv och
uppföljning från överförmyndare.

Som om döden inte ﬁnns
Men historien om Eva handlar också om hur svårt
vi har att hantera frågor runt lidande och död.
I många andra avseenden har arbetet med att
göra personer med utvecklingsstörning delaktiga
i samhället gått framåt med stora steg. Det ﬁnns
idag mängder av lättläst litteratur och pedagogisk
ﬁlm om kärlek, samlevnad, homosexualitet, rasism,
främlingsﬁentlighet med mera. som har personer
med utvecklingsstörning som målgrupp.
Men runt frågorna om sorg och död ﬁnns i stort
sett ingenting. (Det ﬁnns en bok ”En sista hälsning”
från 1998 men den är sedan länge slut på förlaget.)
Det är som om döden inte ﬁnns, trots att det är en
sak som personer med utvecklingsstörning, precis
som alla andra, med säkerhet kommer att uppleva.
Både för egen del och för sina nära anhörigas del.

Lever längre
Lena Markeby Larsson håller utbildningar i ämnet
utvecklingsstörning och åldrande och hon tar alltid
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upp ämnet ”döden” när hon föreläser för personal.
– Det är inte så många som pratar om döden.
Kanske för att det fortfarande är lite nytt för oss att
personer med utvecklingsstörning lever länge. De
blir gamla idag. Och så är ämnet känsligt för oss
själva också. Därför försvarar vi oss lätt med saker
som: ”Vad tar de utvecklingsstörda in av det här,
egentligen? Förstår de något?” Men de förstår mer
än vi tror även om de inte uttrycker det verbalt.

Inte självklart
När en äldre person med utvecklingsstörning avlidit är det fortfarande inte självklart att de personer
i gruppbostaden och i den dagliga verksamheten
som man umgåtts och levt med får komma med på
begravningen.
Lena Markeby Larsson menar att det är självklart
att personer med utvecklingsstörning ska gå på begravningar.

Norge har kommit längre
Hon tycker att Norge har kommit längre än vad
Sverige har i det här avseendet. Där har hon hittat
mycket bra, lättläst litteratur. Och små häften som
närmar sig varje liten fråga runt döden.
– När vi pratar med utvecklingsstörda om döden
så är det viktigt att vi inte använder oss av alla dessa
omskrivningar som ﬁnns. Säg inte ”somna in” eller
”gått bort”. Det är alldeles för abstrakt. Och prata
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inte om döden bara en enda gång.
Man måste prata om det tio–tolv
gånger för att det ska bli förståeligt.
Och tänk på att allt, som till exempel
dödsannons, fotograﬁer på gravstenen och från begravningen, är extra
viktiga i sammanhanget!
Vi har helt andra generationer av
personer med utvecklingsstörning
idag. De har bott hemma, har täta

familjeband och därför kommer vi
tvingas att utveckla vårt arbete med
frågor som åldrande och död, menar
Lena Markeby Larsson.
Maria Korpskog

Lena Markeby Larsson har lång erfarenhet
av arbete inom handikappomsorg. Hon har
bl a skrivit boken ”Att åldras med utvecklingsstörning”.

Att läsa:
Lars Molander ”De utvecklingsstörda och döden”, Enebyberg 1997. Kan beställas på bibliotek.
Margareta Lithén ”En sista hälsning”, LL-förlaget 1998. Kan beställas på bibliotek.
Karin Boman ”Att bearbeta frågor om döden med elever i särskolan”, Linköpings universitet.
Kan laddas ner från: www.diva-portal.org

När någon sörjer
I Lars Molanders bok ”De utvecklingsstörda och döden” från 1997 ﬁnns ﬂera goda råd om hur man bäst hjälper personer med utvecklingsstörning att handskas med död och andra svåra förluster:

Var ärlig, låt personen med utvecklingsstörning vara med

Många anhöriga och personal tycker inte att de kan vara ärliga om döden, berätta om dödsfallet och låta
den utvecklingsstörde vara med. Men han eller hon bör få välja om han eller hon vill se den döde, delta
i förberedelser inför begravningen, närvara vid jordfästningen och delta i mottagningen efteråt.

Lyssna och ﬁnns till hands

Lyssna och svara på alla frågor i många månader efter dödsfallet. Insikten om vad som hänt kommer
långsamt och reaktionerna är ofta fördröjda

Försök hitta ospråkliga sätt att stödja

Många personer med utvecklingsstörning blir dåligt tröstade av skrivna eller talade ord. De kan ha stor
hjälp av bilder som förklarar vad som händer när någon dör.

Hjälp personen med utvecklingsstörning med foton och minnessaker

Foton och föremål som påminner om den döde och om hans eller hennes hem kan hjälpa den utvecklingsstörde att minnas.

Ändra inte tillvaron mer än nödvändigt

Sorgearbetet är tungt nog. Utsätt inte personen med utvecklingsstörning för ﬂer förändringar än vad som
är absolut nödvändigt.

Hjälp den sörjande att besöka gamla favoritplatser och kyrkogården

Man kan understödja känslomässigt tillfrisknande genom att hjälpa den sörjande att besöka gamla favoritplatser och kyrkogården.

Konsultera specialister om ett förändrat beteende dröjer sig kvar

Om man observerar allvarliga och långvariga sorgereaktioner bört man söka hjälp. Exempel på ett sådant
förändrat beteende kan vara:
Aggressivitet.
Bestående irritation.
Mutism.
Störande, upprepat tal (som att till exempel fråga ”var är pappa” hela tiden).
Vagabonderande (det är inte ovanligt att personer strövar runt för att leta efter
någon i sin familj när den avlidit).
Förlust av tidigare förmågor.
14
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I Malmö minskade köerna till LSS-bostäder

Bra planering
och hög kompetens!
För några år sedan var köerna till gruppbostäder i Malmö alltför långa.
Därför beslutade politikerna att skapa en kommungemensam verksamhet,
BoLSS. Med en framsynt planering har de lyckats minska kön och förbättra
kompetensen i LSS-boendet.

M

almö är Sveriges tredje största stad med
280 000 invånare. 47 % av befolkningen är under 35 år. Staden är uppdelad
i 10 stadsdelar som ansvarar för den kommunala
vård- och omsorgsverksamheten inom sitt område.

Uppdraget

För ﬂera år sedan uppmärksammade Malmö
problemet med brist på bostäder för funktionshindrade. Sedan januari 2001 ﬁnns därför en
kommungemensam verksamhet, BoLSS, som
planerar boenden för personer tillhörande
LSS. Uppdraget omfattar också att med hjälp av
vårdtyngdsmätning fördela resurserna ut till boendena, fördela lediga lägenheter samt bedriva
metod- och kompetensutveckling.

698 personer

Idag ﬁnns i Malmö stad 99 boendeenheter med
693 lägenheter där det bor totalt 698 personer.
Boendeenheterna är antingen utformade som
gruppbostäder eller som servicebostäder.
Dessutom ﬁnns ibland så kallade satellitlägenheter i nära anslutning till en boendeenhet. Ett
bra alternativ för dem som klarar sitt dagliga liv,
men som har stort behov av kontinuerlig personalkontakt och/eller behov av forum för att
kunna få gemenskap med andra.

Kan bli bättre

Tack vare en effektiv utbyggnad har efterfrågan
på bostäder med särskild service enligt LSS under dessa sju år minskat från ca 200 ansökningar
till ca 50.
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Men inget är så bra att det inte
kan göras bättre!
Att ha behov av bostad med särskild service ställer särskilda krav på
stödinsatser och kvalitet. Det sägs
att ingen annan enskild faktor har
så stor betydelse för en människas
identitet som den egna bostaden.
För personer med omfattande
funktionsnedsättningar har den
särskilt stor betydelse eftersom de
ofta tillbringar stor del av sin tid
där. Därför måste bostaden så långt
det är möjligt anpassas efter den
enskildes behov.

Speciella önskemål

”Ingen
annan
enskild
faktor har
så stor
betydelse
för en
människas
identitet
som den
egna
bostaden”

Att utgå från att ”det här har vi så det här får ni”
är en förlegad syn på boendeplanering. Önskemålen över tid förändras, inte minst på grund av
att de som idag söker bostad med särskild service
enligt LSS som regel är yngre personer med lindrigare funktionsnedsättningar.
Precis som alla andra ungdomar har de speciella tankar kring att bli vuxen och ﬂytta hemifrån,
hur de vill leva och ha det i sin vardag och de har
också, i större uträckning än tidigare, modet att
framföra dessa önskemål.
De personer som har grav utvecklingsstörning
ansöker oftast om personlig assistans (LASS) och
beviljas detta. Det ﬁnns därför idag sammantaget
ﬂer viktiga aspekter än förut att ta fasta på när
det gäller produktion av lägenheter för personer
med funktionsnedsättningar.
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Kompetensutvecklig

perna, men även att ordna föreläsare, studiebesök m.m. Dessa samtalsledare internutbildas och
handleds av BoLSS.

BoLSS har, tillsammans med stadsdelarna i Malmö, ansvar kring metod och kompetensutveckling för boendepersonal.
Att arbeta med människor som har stora svårigMetodsamordnare
heter och ett omfattande behov av stödinsatser,
Att arbeta med människor som har ett psykiskt
ställer stora krav på vetande och förståelse för
funktionshinder ställer speciella krav på personal
funktionshindret och dess begränsningar.
i boendeenheterna.
Kvaliteten i insatsen ”bostad med särskild serFör att bättre kunna ge rätt stöd och insatser
vice för vuxna” är ju till stor del beroende av perstartades 2005 en metodgrupp där varje persosonalen och hur de kan tillnalgrupp som arbetar med
godose den enskildes behov
personer med psykiska funkav stöd, service och omvårdtionsnedsättningar utsåg en
nad. Det är därför viktigt att
metodsamordnare.
bedriva kompetensutveckling
Syftet med gruppen är att
långsiktigt och metodiskt, där
försöka hitta bra arbetssätt.
hela personalgruppen deltar BoLSS har också till uppgift att för- Samordnaren hjälper till i det
samtidigt i utbildningar, för dela resurser till gruppbostäder och pedagogiska arbetet i gruppatt en förändring och utveck- andra bostäder med särskilt stöd.
bostaden. BoLSS handleder
Resurserna fördelas med hjälp av gruppen en gång per månad.
ling av personalens arbetssätt
vårdtyngdsmätning. Ungefär 460 milskall fungera och bibehållas.
joner kronor ﬁnns avsatta för årlig drift
De som bor
av de 99 boendeenheterna i Malmö
De ﬂesta har fått utbildstad. BoLSS har sedan 1 juli 2003 utanför Malmö
ning
fördelat resurserna till boendena Under olika tidsperioder har
Det ﬁnns mycket ”tyst kun- med hjälp av en vårdtyngdsmätnings- personer av olika skäl erbjuskap” bland personal. Den modell. Varje vår besöker BoLSS alla dits boende utanför Malmö.
eviga frågan tycks vara hur boenden för denna mätning. Det ger Så sker fortfarande, även om
man synliggör, beskriver och möjlighet till en bra uppföljning och antalet personer sedan 2001
mäter den.
ger kunskaper kring hur det är ute i minskat från 34 till i nuläget
Det är viktigt att förstå sitt verksamheterna. Detta är sedan till 18. Minskningen beror i de
uppdrag. Vilka är ens arbets- stor hjälp när lediga lägenheter ska ﬂesta fall på att de kunnat
uppgifter på ett boende? Vad fördelas.
få lägenhet i Malmö. För sex
innebär det att skapa goda levpersoner har kommunen där
nadsvillkor för den enskilde?
boendet ﬁnns, övertagit kostNär vet jag att jag fullgjort mitt
nadsansvaret efter övergångsuppdrag?
avtal.
Utifrån dessa frågor har BoLSS skräddarsytt en
Det huvudsakliga skälet till att en person måste
utbildning på 3,5 dagar som syftar till att tydligerbjudas boende utanför kommunen är att det
göra personalens roll – att ge individuellt anpasinte ﬁnns det boende eller den skolform som efsad omvårdnad och stöd.
terfrågas, men ibland kan det också vara en önsHittills har personal på 58 av 99 boendeenhekan från den enskilde att bo utanför tätbebyggt
ter utbildats. Förutom att ha kunskap om funkområde.
tionshinder, förhållningssätt och bemötande, är
Det vanligaste är dock att man bor utanför komdet viktigt att ha vetskap om lagstiftning, politiska
munen i väntan på en lägenhet i Malmö.
mål, organisation, ansvarsfördelning, m.m.
Eftersom BoLSS ansvarar för avtalsskrivningen
I utbildningen ingår att formulera en gemenmed vårdgivarna utanför kommunen ﬁnns också
sam värdegrund utifrån LSS kvalitetskriterier och
kunskapen om vem som behöver erbjudas boenatt utvärdera de insatser man ger.
de i Malmö.
Trots all utbyggnad och anpassning efter enskildas
önskemål bedömer vi att det ändå alltid
Nätverksgrupper
kommer
att ﬁnnas behov av att erbjuda ett fåtal
Ett annat sätt att öka sin kunskap om LSS och
personer
bostäder utanför kommunen. De som
funktionshinder är att delta i forum där man kan
till
exempel
har behov av lugn och avskildhet, vilträffas och diskutera det dagliga arbetet tillsamket
lättare
kan
erbjudas på en mindre ort, kanske
mans med andra.
även
fortsättnigsvis
kommer att välja att bo utanDe boendeenheter som deltagit i utbildningen,
för
staden.
bildar tillsammans nätverksgrupper. Varje grupp
består av representanter från tre till fyra boendeenheter. Syftet är att utbyta tankar, erfarenheter
Samarbete med
och idéer med varandra.
anhörig- och brukarorganisationer
Grupperna träffas en gång i månaden under
I framtiden kommer vi att samarbeta mer med anledning av samtalsledare som rekryteras från olihörig- och brukarorganisationer. I maj 2006 hade
ka boendeenheter. Deras uppgift är bland annat
vi en konferens som vi kallade ”Mitt hem är min
att utifrån olika temafrågor leda samtalen i grup-

Fördelar resurser
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borg”. På den konferensen var anhörig- och brukarorganisationer, personal från boenden, chefer
och handläggare inbjudna för att diskutera just
frågan: Bygger vi det som efterfrågas eller är vår
inställning ”det här har vi, så det här får ni” ?
En mycket intressant diskussion i tvärgrupper
gav oss kunskap kring vikten av att tänka i vidare
banor. Och det som var allra mest framträdande
var att den goda kvaliteten i boendet hängde
samman med de goda relationerna. Utan en hög
kompetens kring respektfullt bemötande kan vi
bygga hur ﬁna hus som helst utan att erbjuda god
livskvalitet. Fungerar inte relationerna så fungerar ingenting.
Vår avsikt är att fortsätta den dialog som påbörjades i maj 2006 och fortsätta vara kritiska när
vi tar beslut kring bostadsutformning. Vi vill också
ge fortsatt stöd i arbetet kring metod- och kompetensutveckling på det sätt som vi hittills gjort.
Dessutom har vi under 2008 fått en projekttjänst för att kartlägga behovet av stöd i ordinärt
boende för lindrigt funktionshindrade. Syftet är
att genom denna kartläggning ta reda på vilka
stödinsatser och/eller boendealternativ som efterfrågas. För ingen ska behöva ﬂytta till gruppeller serviceboende bara för att inte kvaliﬁcerat
boendestöd kan ges i den egna lägenheten.
Som sagt – inget är ju så bra att det inte kan
göras bättre.
Text: BoLSS i Malmö.
Foto: Carina Lindqvist.

Tre gruppbostäder i stadsdelen Limhamn-Bunkeﬂo.
Bakgrundsbilden på denna och föregående sida är
från en byggarbetsplats i ett av Malmös mest expansiva och intressanta område, nämligen Västra Hamnen, ett stenkast från havet och höghuset Turning
Torso.
Där planeras bostäder för unga vuxna personer med
lindrig utvecklingsstörning. Huset ska stå färdigt för
inﬂyttning i september 2008.
Ulla Carin Öhrstrand, Ulla Evers och Carina Lindkvist är
utvecklare för LSS-bostäder (BoLSS) i Malmö.
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Tomas Myrberg och Gunilla Roxby har lång erfarenhet att leda samtalsgrupper
för ungdomar med funktionshinder.

Erfarenheter från

UNG
T

omas Myrberg och Gunilla Roxby arbetar
som konsulenter på UNG, en verksamhet
i Stockholm som riktar sig till unga med
funktionshinder. De ﬂesta som kommer dit har en
lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Flera av
dem har fått sin diagnos sent under uppväxten.

Rycker på axlarna
– Många personer med lindrig utvecklingsstörning
blir så missförstådda, menar Gunilla. Deras problem har hela tiden ignorerats. ”Du är bara slarvig”,
säger de vuxna. De förstår inte att här är det någon
som behöver hjälp.
– Varje grej man ska göra tar extra energi när man
måste anstränga sig dubbelt för att lyckas, säger Tomas Myrberg. Pappa kanske rycker på axlarna och
säger: ”Jag hade också svårt med matten”. Omgivningen vill inte se.
– Därför kan diagnosen komma som en chock.
Men samtidigt innebära en lättnad för dem som
blivit missförstådda.
18

De ﬂesta har en lindrig utvecklingsstörning

I fem år har ungdomar med funktionshinder träffats på UNG i grupper och diskuterat sina problem.
Vilka är det som kommer till UNG?
– Idag är det ca 40 personer som deltar i någon
av sju grupper, berättar Tomas Myrberg. I fem av
dessa grupper är det personer med lindrig utvecklingsstörning som träffas. I de övriga två är en för
personer med måttlig utvecklingsstörning och en
för personer med rörelsehinder. Så helt klart är att
de ﬂesta som deltar har en lindrig utvecklingsstörning.
Vad är syftet?
– Grupperna är framför allt ett stöd i vuxenblivandet, berättar Gunilla. Det ﬁnns ett stort behov av att
veta mer om sig själv, om sitt funktionshinder och
vad det innebär. De ﬂesta har låg självkänsla och dåINTRA 1 • 08

Det här är UNG

Ung vänder sig till personer i Stockholms län som
är mellan 13-25 år och har ett funktionshinder.
Tanken är att personer med funktionshinder ska
kunna träffa andra unga människor i liknande situation. Dels för att prata om och höra hur andra
tänker om sånt som hör livet till, men också för att
ha kul och umgås.
Grupperna träffas en gång i veckan. Varje träff
är en och en halv timme. Man har tillsammans bestämt ett tema för varje träff. Det kan till exempel
vara vänskap, kärlek, ﬂytta hemifrån och mycket
mer.
I grupperna är det blandat killar och tjejer och
alla är i ungefär samma ålder och har liknande
funktionshinder.
Det är svårt att veta om man vill gå i en grupp
innan man träffat de andra. Därför börjar man alltid med en längre träff en fredagskväll. Då lagar
man mat och äter tillsammans och lär känna varandra lite grann under avslappnade former. Efter
den träffen bestämmer man sig för om man vill gå
i grupp eller ej.
Gruppen brukar ses en gång i veckan, tio gånger
eller mer, i 1,5 tim. Man brukar avhandla olika te-

ligt självförtroende. Till en del är detta låga självförtroende kopplat till diagnosen. När vi ber gruppdeltagarna att berätta om vilka ord de förknippar
med utvecklingsstörd så blir det bara negativa svar.
Det är ord som ”särunge”, ”mupp”, ”cp”. Många
har mycket fördomar runt utvecklingsstörning.
– En person som fått diagnosen nyligen berättade
att det första han tänkte på var: ”Vaddå, har jag blivit mupp?”
–Vi tycker ändå att det är viktigt att man pratar om
begreppet utvecklingsstörning och att man känner
till vad det innebär, även om man bara använder
det när man träffar sin LSS-handläggare, berättar
Tomas. För trots allt är det den beteckningen som
gäller i lagstiftningen.
Vilken är er roll?
– Vi styr eftersom vi kan ge exempel. Ofta styr vi för
mycket. Initiativlöshet är ju en del av funktionshindret för många. Men målet är att de själva ska våga
ta kontakt och prata med varandra. Många gör det
också efterhand, både här och utanför. Många håller till på MSN, och pratar med varandra.
Arbetet handlar mycket om att hjälpa individerna
att få ord på sina svårigheter.
– En kille som gick i särskola uttryckte det så här,
berättar Tomas. ”Vi är utatta för rasism, det är som
i Mellanöstern, vi är Palestina och de är Israel som
bygger murar runt oss.”
Man har också ett samarbete med Klara Mera, en
verksamhet där man kan få prova olika hjälpmedel.
Många har glädje av Handi, den lilla handdatorn,
andra behöver olika typer av tidshjälpmedel.
– Det viktiga är att hitta olika vägar till självhjälp,
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man, till exempel relationer, mobbning, kompisar,
kärlek, sex, ﬂytta hemifrån, jobb, körkort, fritid
mm. Om tillräckligt många av gruppdeltagarna vill,
kan gruppen fortsätta att ses upp till ett år.
UNG är en verksamhet inom Stockholms läns
landsting. Den har funnits i fem år.
Ca 550 ungdomar har deltagit i verksamheten.

säger Gunilla. Men en del vill inte ha hjälpmedel.
Har man självbilden att man klarar allt så måste
man få behålla den.

Drömmen om barn och vänner
De ﬂesta som deltar i gruppsammankomsterna
drömmer om att få ett normalt familjeliv, att få egna
barn och ha ett vanligt jobb. Man drömmer om att
få vänner, men ofta hamnar man i ett ofrivilligt utanförskap. Man har svårt att hålla kvar kontakterna
och man har svårt med det sociala samspelet.
– Risken för psykisk ohälsa är större för dessa ungdomar, säger Tomas.

Svårare idag
– Det är svårare att vara ung och ha en lindrig utvecklingsstörning idag än tidigare, säger Gunilla.
Framför allt har det med skolan att göra hur den
fungerar. Det är ingen tillfällighet att antalet elever
i särskolan har fördubblats på senare år.
Text och bild: Hans Hallerfors
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Diagnos: Lindrig utvecklingsstörning

Hur upplever
tonåringar
att få diagnosen?
Av Liisa Holtay, leg. psykolog, Stockholm
När den som är tonåring eller äldre får en identitet som
handikappad kan det leda till lättnad och positiv utveckling
samt bättre självförtroende. Men det kan också innebära
en chockartad insikt och leda till en kris som tvingar en att
göra förändringar i livet. Man måste byta tillhörighet från
en helt vanlig normalgrupp till en handikappgrupp.

P

å senare år har inskrivning av äldre elever
i särskolan ökad betydligt. Elever som ansetts vara normalbegåvade och gått ﬂera år i
grundskolan blir diagnostiserade som utvecklingsstörda och inskrivna i särskolan.
Även alltﬂer unga vuxna får diagnosen utvecklingsstörd när de inte lyckas uppfylla arbetsmarknadens höga prestationskrav.

Ett känsloladdat ord
Utvecklingsstörd är ett känsloladdat ord. Ett litet
barn med tidigt diagnostiserad utvecklingsstörning
har lättare att acceptera sin situation och kan, med
samhällets hjälp, utvecklas i sin egen takt.
Men hur är upplevelsen för en tonåring, som har
betraktats som ”en svag men vanlig elev” på låg-,
mellan- och högstadiet, när han eller hon får diagnosen utvecklingsstörd på gymnasiet?
Och vad känner de unga vuxna, som inte lyckas
uppfylla arbetsmarknadens höga prestationskrav,
när de testas och bedöms som utvecklingsstörda i
vuxen ålder?

Enkät och intervjuer
För att inventera gruppens storlek tillfrågades alla
habiliteringscenter i Stockholms län om antalet
som var födda mellan 1981 och 1990 och som nyligen erhållit diagnosen utvecklingsstörning. 104
stycken hade nyligen blivit testade och diagnostiserade. Av dem var 55% kvinnor och 45% män.
De ﬂesta var mellan 16 och 20 år gamla. 82% ﬁck
insatser i form av föräldrastöd, psykoterapeutiskt
stöd, samtalsstöd eller annat psykosocialt stöd från
barnhabiliteringen. Men 18% ﬁck stödet från vuxenverksamheten. De ﬂesta insatser hade en psyko20

”Jag kände fenomenet
med tidigt diagnostiserad
utvecklingsstörning väl i
egenskap av barnpsykolog
inom barnhabiliteringen,
men nydiagnostiserade
tonåringar och unga vuxna
var en ny grupp för mig”,
skriver Liisa Holtay, psykolog inom habiliteringen i
Stockholms län.
”Jag ville lära känna den
nya gruppen bättre och
veta mer, vilka tankar och
reaktioner som väcktes i
den förändrade situationen hos personer som ﬁck
diagnosen. Hur tänkte föräldrar och anhöriga kring
detta? Vilket stöd kunde
samhället erbjuda?”

social inriktning och
gavs av psykolog eller
kurator.
Jag har också intervjuat fyra personer som
beskriver sina upplevelser av diagnosen. Av inLiisa Holtay ”Diagnos:
tervjuerna framgår att
Lindrig utvecklingsstörning
man upplever diagnoHur upplever tonåringar
sen lindrig utvecklingsoch unga vuxna att få
störning på varierande
diagnosen?”. FOU-rapport
sätt. Upplevelserna kan
2007-2. 50 sidor. Handelas in i dels de inre
dikapp och Habilitering.
psykologiska uppleSockholms läns landsting.
velserna av diagnosen
Pris 150 kr. Rapporten
och dels de yttre sociala
kan beställas från tel
upplevelserna .
08-690 60 00. RapporDe inre upplevelserna
ten kan också laddas ner
kan variera. Man kan
gratis som pdf-ﬁl från
känna lättnad, man kan
www.habilitering.nu
känna sig likgiltig eller
man kan bli mycket deprimerad.
De sociala upplevelserna handlar om den nya
identiteten som funktionshindrad.
En del hittar nya kamrater i särskolan och får
vidgade perspektiv. De kan ta emot hjälp från t ex
habiliteringen och bearbeta sina problem. Andra
kan uppleva diagnosen som främmande (”stigma”)
och tar helt avstånd från den.

Chockartat besked
Alla intervjuade upplevde att det var väldigt chockartat och svårt att få diagnosen och ﬂytta till särskolan. En del hade föraningar att deras svårigheter
eventuellt hade något med handikapp att göra.
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Resultaten visar att diagnosen lindrig utvecklingsstörning kan leda till lättnad och öppna nya vägar i
livet. Att äntligen få veta vad man har för svårigheter kan upplevas som positivt.
Men andra upplevde diagnosen som mycket negativt och blev deprimerade. Några av dem kunde
bearbeta sorgen och komma vidare.
Ett tredje sätt att hantera den nya situationen
var att hålla diagnosen ifrån sig. Man kände ingen
tillhörighet med handikappgruppen. Man undvek
kontakt med andra personer som hade samma diagnos. Dessa personer strävade efter att framstå
som normala och försökte hitta en icke utvecklingsstörd partner.
Dessutom fanns de som upplevde att det inte var
någon skillnad på att få diagnosen och som sa att
de inte mindes så mycket när de ﬁck den. De hade
ingen lust att ta emot hjälp. De ansåg sig inte behöva det.

Dålig psykisk hälsa
Det ﬁnns tecken på dålig psykisk hälsa i intervjugruppen. Många upplevde att de inte hade så goda
färdigheter i skolämnen, glömde lätt vad de hade
lärt sig, ställde till bråk och tyckte att andra gjorde
saker bättre än de själva gjorde. En del besvärades
av sömnproblem, kände sig sjuka, var arga, irriterade och på dåligt humör. Några upplevde att de
inte hade så många vänner, de hade känslan av att
kamraterna drev med dem och de kände sig olika
alla andra.
Några av intervjupersonerna i studien hade drabbats av den tudelning, ”vi och dom”, som ﬁnns mellan vanlig grundskola och särskola. De kände sig
utsatta när de gick till och från skolan, i skolans korridorer eller i matsalen. De som drabbades hade

små möjligheter att komma undan sina plågoandar
eftersom de var i underläge. Att tillhöra särskolan
är i sig kategoriserande och synligt.

Byta tillhörighet
Att få en identitet som handikappad kan leda till
lättnad och positiv utveckling samt bättre självförtroende. Men det kan också innebära en chockartad insikt och leda till en kris som tvingar en att
göra förändringar i livet. Man måste byta tillhörighet från en helt vanlig normalgrupp till en handikappgrupp. I studien har en del genomgått denna
förändring medan andra känner att de saknar samhörighet både med särskolan och andra funktionshindrade.

Mer forskning behövs
Det behövs mer forskning om hur dessa ungdomar/vuxna ska ges stöd. Vad händer t ex med alla
de elever som lämnar särskolan innan de ens är
myndiga. Önskan om att vara som alla andra är
mycket stor. Vart tar dessa ungdomar/vuxna vägen?
Det ﬁnns också anledning att fundera över hur
man bäst presenterar diagnosen. Undersökningen
visar att alla reagerar olika, det är inte en entydig
grupp eftersom de först och främst är människor
med olika bakgrund.
Mitt önskemål är att ﬂera undersökningar görs
för att belysa fenomenet. Jag hoppas att min rapport ska bidra till utvecklingen av insatser för ungdomar/unga vuxna som får diagnosen lindrig utvecklingsstörning.

Från diagnos
till daglig verksamhet
Av Hans Hallerfors

N

är Ingemar Emanuelsson presenterade
sin doktorsavhandling 1974 blev reaktionerna från speciallärarhåll häftiga. Han visade, med vetenskaplig noggrannhet, att den segregerade utbildningen faktiskt skapade handikapp.
En del blev arga och menade att det var en dålig
undersökning. Andra blev ledsna när de insåg att,
trots deras ansträngningar, så innebar själva den
segregerade skolformen att individerna gick en
sämre framtid till mötes än om de sluppit särskolan.
Speciellt gäller det den grupp av individer som har
ett lindrigt intellektuellt funktionshinder (kring IQ
INTRA 1 • 08

70 som tidigare var ”gränsen” för att få diagnosen
utvecklingsstörning).
Det är en kunskap som trots alla förändringar är
lika giltig idag.
Men om detta är det mycket tyst.

Fördubblat antal
På femton år har andelen särskoleelever fördubblats. Från ca 0,7% 1990 till ca 1,4% 2005.
Från ca 11 000 till ca 22 000 elever under samma
tidsrymd. Och huvuddelen av de nytillkomna är
just personer med vad som kallas ”lindrig utvecklingsstörning”.
21

Blogg av ung kvinna. Läst på nätet dec -07.
Alla vill bli av med mig. Skolan föreslår till och med att jag ska börja på Särskola!!!!
Om jag ska vara ärlig så visste jag inte först vad det innebar. Men när pappa berättade det
för mig så började tårarna rinna direkt. Hur kan dem tro någonting sånt? Jag? Särskola?
Nej, det är ingen bra kombination. När dem andra i min släkt ﬁck reda på nyheten så blev
dem väldigt upprörda. Även jag. Jag blev mer än upprörd. Jag började storgrina. Jag kan
bara inte sätta ﬁngret på hur dem kunde komma på en sån idiotisk idé. Jag blev mer än
sårad. Jag vet själv att jag inte behöver gå på någon Särskola. Jag har ju ändå bara en lindrig diagnos, om ni förstår vad jag menar...! Jag har alltså inte så mycket av mitt handikapp.
För det syns inte äns på mig, säger folk i alla fall. Plus att jag vet det själv.
Sedan ringde pappa till min psykolog och berättade om det här med Särskolan. Jag blev
ganska förvånad när jag ﬁck reda på vad hon hade sagt. Eftersom att jag bara har en lindrig
diagnos så är det lag på att jag inte får gå på någon Särskola! Jag kände mig genast lättad.
Och väldigt glad för den delen. Då blir det alltså ingen särskola för mig! Jävla lärare, jävla
kurator, jävla rektor, ni borde få sparken, allihopa! Fuck You!!

Magnus Tideman var den som först slog larm om
denna oroande ökning av särskoleelever. Han visade att grundskolans brist på resurser var en starkt
bidragande orsak till ökningen – att det var kommunens ekonomi snarare än elevens bästa som
styrde utvecklingen. Han frågade: ”Aldrig tidigare
har så många barn tillhört den grupp som i dagligt
tal kallas handikappade. Vad kommer det att innebära för framtiden?”.

Många frågor
Liisa Holtay har i sin rapport (se sid 20) koncentrerat
sig på det ökande antal personer som får diagnosen
som tonåringar eller äldre. ”Hur upplever en tonåring som har betraktats som ’en svag men vanlig
elev’ på låg-, mellan och högstadiet, när han eller
hon får diagnosen utvecklingsstörd på gymnasiet?”,
frågar hon. Utifrån fyra fallstudier drar hon slutsatsen att en del blir lättade, andra blir provocerade
och reagerar med ilska eller avståndstagande. Som
psykolog blir hennes inriktning att med krissamtal
och stöd hjälpa personen att bearbeta den chock
och kris som diagnosen innebär.
Hennes rapport väcker många frågor.
• Är det över huvud taget vettigt att avskilja någon
som hankat sig fram genom låg- och mellanstadiet i
grundskolan? Borde vi åtminstone inte kunna ställa
kravet på grundskolan att inte sortera ut dem som
beﬁnner sig i sin mest känsliga och identitetsskapande period i livet? Borde det inte vara självklart
att sätta in alla stödresurser där eleven beﬁnner
sig?
• För att bli inskriven vid en särskola måste man
ha en utvecklingsstörning. Frågan är om diagnosen
”utvecklingsstörning” håller på att få en vidare omfattning än vad som varit fallet tidigare?
• Är det så säkert att de som blir lättade av sin nya
diagnos (eftersom den förklarar varför man haft
svårigheter och eftersom den kanske gör det möj22

ligt att slippa undan mobbarna på skolgården) är
de som kommer att klara sig bäst? Kanske är det
istället de som reagerar med ilska och vägrar att
ta emot hjälp, som blir de som på sikt kommer att
kunna skapa sig en bra plattform i samhället?

Två studier
Martin Molin fann i en studie (Att vara i särklass
– om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan,
2005) att elever i en gymnasiesärklass kunde delas
upp i två grupper. En som bestod av ”tufﬁngar” som
ofta hade gått ﬂera år i den vanliga grundskolan
och som kämpade för att skilja ut sig från övriga
elever, och en som tog det lite lugnare och verkade
ﬁnna sig i sina begränsningar.
Kristina Szönyi visade i sin avhandling (Särskolan som möjlighet och begränsning – elevperspektiv på
delaktighet och utanförskap, 2005)att eleverna i särskolan försökte upprätthålla en självbild av att vara
skolelev, trots att omgivningen många gånger främst
såg dem som särkoleelever. Hennes studie visade att
dessa elever vill vara en del av ett större sammanhang än bara särskolan.

Carlbeck-betänkandet i papperskorgen
Men hittills har man talat för döva öron. Allra helst
nu när den politiska agendan är mer inriktad på
att sortera och klassiﬁcera elever än att skapa ”en
skola för alla”. Till och med Carlbeck-kommitténs
ganska modesta förslag till ökad samverkan mellan
de två skolformerna verkar Jan Björklund ha slängt
i papperskorgen.

Uppdrag Granskning
Istället får vi larmrapporter som den i Uppdrag
Granskning (080206) där det uppdagades att tvillingarna Rasmus och Robin Sjöholm gått i särskolan i Vellinge och Trelleborg fem i år trots att tre
olika utredningar slagit fast att de inte hade någon
utvecklingsstörning.
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I Uppdrag Granskning 080206
berättades om Rasmus och Robin
Sjöholm. Under förespeglingar
om bättre stöd övertalade skolledningen i Vellinge föräldrarna att
gå med på en särskoleplacering.
Detta trots att pojkarna inte hade
någon utvecklingsstörning.

Och allteftersom ﬂer och ﬂer går ut skolan med
en diagnos i bagaget ökar antalet som söker stöd
enligt LSS. Enligt Socialstyrelsens senaste statistik
har antalet unga inom daglig verksamhet ökat med
174 procent på sex år. Karriären är spikrak: från
gymnasiesärskolan till daglig verksamhet enligt
LSS. Där blir man kvar, endast en procent går vidare till anställning och lön. Man får leva sitt liv på
garantinivån i aktivitetsersättning och senare sjukersättning (tidigare förtidspension).

Speciella miljöer
Ingemar Emanuelsson var skoningslös mot denna
utveckling när jag intervjuade honom för några år
sedan:
– Segregering och särskoleklasser slår alltid fel, sa
han. Med denna sortering av elever så lär sig resten
av samhället att det är så här man gör. Att dessa
DEBATT

S

elever, olika i olika grupper, behöver hjälp och stöd
för att de är som de är och att de behöver speciella
miljöer för att samhället ska slippa dem som stör.
Men integreringen är inte till för individen utan för
samhället. Utan den kan man inte hävda allas lika
värde eller allas lika demokratiska rättigheter. Menar vi allvar med vår demokratiska strävan så ﬁnns
det inga alternativ till integreringen.

Studiebesök
Och det ﬁnns de som tänker som han. I uppdrag
granskning intervjuades rektorn på Gyllenforsskolan i Gislaved i Småland. Där ﬁnns inga särskolor. I
stället placeras eleverna i vanliga klasser där de har
tillgång till speciallärare som ska tillgodose elevers
särskilda behov.
Det ﬁnns anledning för landets rektorer att fara
på studieresa till Gislaved!

Hinder eller nedsättning?

ocialstyrelsens terminologiråd har beslutat att
skrota ordet handikapp.
Istället ska man använda begreppet ”funktionsnedsättning” som är: ”nedsättning av fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga” och begreppet ”funktionshinder” som är den ”begränsning
som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”.
Det här blir krångligt för alla dem som nyligen
bytt ut beteckningen utvecklingsstörning mot intellektuellt funktionshinder.
I förra numret av Intra tog jag upp detta och
skrev: ”Kanske behöver man inte vara så ängslig för
vad Socialstyrelsen säger. Kanske räcker det med
att konstatera att det nu ﬁnns en väldigt stor grupp
med människor som inte vill veta av ordet ”utvecklingsstörning” utan hellre använder ”intellektuellt
funktionshinder”.
Nu har det nationella nätverket för handikappforskare också protesterat. I en skrivelse till Socialstyrelsen skriver man bland annat att det råder en
betydande skepsis bland handikappforskare kring
fördelarna av Socialstyrelsens förändring av terminologin.
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Man pekar på att funktionshinder och funktionsnedsättning tidigare använts synonymt och
att ordet handikapp betecknat de begränsningar
som kan uppstå i mötet med omgivningen. Eftersom samma grundläggande synsätt ska kvarstå blir
det konstigt om man kastar om termerna. ”Det
som häromdagen var en beteckning på ett individuellt fenomen ska plötsligt bytas till att vara en
beteckning på miljöns konsekvenser”, skriver man.
Dessutom pekar man på svårigheten i att byta alla
etablerade begrepp som t ex handikappolitik, handikapporganisationer etc.
Socialstyrelsen skriver i ett långt och ordrikt svar
att termen handikapp används allt mindre, att det
redan idag råder förvirring om vad som är vad, samt
att ” Socialstyrelsens avsikt är inte att de nya termerna endast ska innebära en språklig förändring.
Tvärtom ser vi detta som inledningen på en process
där det framförallt handlar om att analysera vad
vi pratar om – individ eller miljö”. Socialstyrelsen
tänker ge ut en informationsbroschyr om den nya
terminologin.
Där kanske man kan svara på varför det är riktigare att säga intellektuell funktionsnedsättning än
intellektuellt funktionshinder.
HH
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6.

En bra handledning för läkare och sjuksköterskor!

4.

Karl Grunewald

5.

”Alla gynnande beslut om insatser enligt LSS, som inte har verkställts
inom tre månader, skall anmälas till länsstyrelsen, kommunens eller
landstingets revisorer och till fullmäktige. ”

3.

En folkhögskolekurs kan betyda mycket!

”Alla funktionshinder som är medfödda är inte ärftliga, men alla ärftliga funktionshinder är medfödda.”

Det föds lika många barn med Downs syndrom idag som på 1970-talet.

Osynligheten, sårbarheten och beroendet är tre faktorer som förklarar varför det
förekommer våld mot personer med funktionshinder.

1.

Nu blir det böter
om man dröjer för länge

F

ör fyra år sedan kom ett digert betänkande som hette Beviljats men inte fått* . Det
avslöjade hur socialnämnder beviljade insatser enligt LSS, men sedan dröjde oskäligt länge med att verkställa dem.
Nu har regeringen (äntligen) lagt fram ett förslag till riksdagen med ändringar i LSS för att häva
oskicket. Det föreslås gälla från den 1 juli i år.

Tre månader
Alla gynnande beslut om insatser enligt LSS, som
inte har verkställts inom tre månader, skall anmälas till länsstyrelsen, kommunens eller landstingets
revisorer och till fullmäktige. Skälet till dröjsmålet
ska uppges.
Anmälan skall fotsätttningsvis göras var tredje
månad tills beslutet verkställts.
På detta vis uppmärksammas ledamöterna i fullmäktige, inte bara på vilka rättigheter som enskilda
har, utan även på förhållanden i kommunen.
Dessutom blir frågan om ej verkställda beslut
synliga för allmänheten och media (besluten skall
avidentiﬁeras).
Rapportering skall även ske när beslutet sedan
har verkställts.

Detaljstyrning?
Det här gillar naturligtvis inte en del kommuner.
Malmö kommun ansåg att det är ”ett uttryck för en
detaljstyrning som ter sig främmande för dagens
*Läs mer om detta betänkande (SOU 2004:118) på Intras
arkiv (www.intra.info.se) under rubriken lagstiftning: Beviljats
men inte fått. Karl Grunewald om det kommunala beslutsfattandet. Intra 1/2005.
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synsätt på självstyrelsens innebörd.” Landstinget i
Östergötlands län ansåg att statens insatser ”bör i
stället riktas mot att få en samstämmighet med de
krav som lagen ställer på kommun och landsting
och de resureser som ﬁnns att tillgå för dessa insatser.”

Straffavgift
Kommun eller landsting, som inte inom skälig tid
tillhandahåller en insats som beviljats, kan åläggas
betala en särskild avgift.
De ﬂesta myndigheter som yttrat sig om detta anser att det är nödvändigt, men inte Sveriges Kommuner och Landsting. Man anser i likhet med
Östergötlands landsting att staten borde ta större
hänsyn till kommunernas resurser.
Landstinget i Jönköpings län anser att brister i
lagstadgade åtaganden ”ska utkrävas genom politiskt ansvar i fullmäktige och inte juridiskt i form
av sanktionsavgifter.”

Skälig tid
Vad menas med skälig tid? Det avgörs individuellt
och av omständigheterna. Vissa insatser kan ta
längre tid att verkställa än andra.
Tremånadersgränsen för rapportering har inget
med skälig tid att göra.
Avgiftens storlek avgörs av hur lång tid som dröjsmålet har pågått utöver skälig tid och hur allvarligt
det i övrigt kan anses vara.
Det rör sig om allt mellan tio tusen kronor till en
miljon. Vid beräkning av storleken skall ”ett repressivt inslag” ingå utöver den vinst huvudmannen
gjort av att ej tillhandahålla insatsen.
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Hela perioden som dröjsmålet pågått fram till
verkställighet eller till dess domen fallit skall beaktas.
Det ﬁnns inget hinder för att sanktionsavgift beslutas för en insats som redan har verkställts.
Om synnerliga skäl föreligger kan avgiften sättas
ner. Sådana är t. ex omständigheter som ligger utanför huvudmannens kontroll. Att man i sin ekonomiska planering prioriterat medlen på ett sådant
sätt att resurserna inte räckt till, utgör inte skäl för
eftergift.
Om en huvudman fortfarande underlåter att
tillhandahålla insatsen ifråga – trots utdömd avgift
– får ny sådan utkrävas.

Fel att avslå
Det förekommer i vissa kommuner, skriver regeringen, att den enskilde får avslag på sin ansökan,
om det beräknas inte kunna verkställas inom viss
tid, trots att ett berättigat behov föreligger. Den sökande kan då överklaga beslutet.

2.

Handledning
för läkare och sjuksköterskor

Inger Näslund är läkare vid Rehabmed kliniken på
Danderyds sjukhus. Hon har varit en engagerad
omsorgsläkare under många år. Nu har Inger Näslund skrivit en kortfattad handledning för läkare
och sjuksköterskor inom primärvården om undersökning och behandling av personer med utvecklingsstörning. I förordet skriver hon:

”Utvecklingsstörda personer har utöver det vanliga sjukvårdspanoramat en högre sjuklighet som
konsekvens av funktionshindret, detta gäller framför allt de som på grund av sin hjärnskada både
har rörelsehinder, epilepsi, utvecklingsstörning, autism. Diagnosställandet är svårt eftersom det föreligger stora kommunikationproblem. En stor andel
av de utvecklingsstörda utvecklar olika beteendestörningar som ofta blir ett större funktionshinder
än utvecklingsstörningen i sig. Psykofarmakaförbrukningen i gruppen är mycket hög. Många står
i långa perioder (år, decennier) på medicinering
utan adekvat uppföljning.”
Handledningen (elektronisk version) kan beställas
utan kostnad från e-post: inger.naslund@ds.se.
Den rekommenderas för varje läkare och sjuksköterska vid i första hand gruppbostäder och dagcentra. Bör förmedlas av verksamhetsledare och
föreståndare till dessa!
KG
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Att inte resursbrist är ett skäl för sådant avslag har
regeringsrätten fastställt tidigare. Inte heller i övrigt är förfarandet förenligt med gällande lagstiftning, skriver regeringen.

Bättre utbildning
Brister i kommunernas formella handläggning av
ärenden är allmänt erkänt. Det tar för lång tid,
ärenden blir liggande tills man kan tillgodose det
behov ansökan avser, man erbjuder en annan insats
utan att besluta avslag på den sökta insatsen etc..
Det är huvudmannens ansvar att utbilda handläggare i förvaltningsrätt. Även länsstyrelserna har ett
ansvar för detta. Det är viktigt att Socialstyrelsen
fortsätter att ge vägledning för en högre kvalitet i
själva beslutsfattandet, skriver regeringen.
Regeringens proposition 2007/08:43. Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen
(1993:387) om stöd och servivice till vissa funktionshindrade, m.m.

Alternativ folkhögskola

3.

Att gå en prova-på-kurs eller en längre kurs på en
folkhögskola kan bli en stor upplevelse för personer med utvecklingsstörning. Det är en resurs som
inte får försummas.
Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd,
SISUS, har gett ut en läcker broschyr på 26 sidor,
som handlar om hur studierna kan göras mera tillgängliga för utvecklingsstörda på folkhögskolorna.
Av alla 148 är det 26 som erbjuder längre kurser
och många ﬂer korta.
Tyvärr ger SISUS inte en helhetsbild av vad som
ﬁnns för möjligheter till vuxenstudier för personer
med utvecklingsstörning. Särvux behandlas på bara
en sida och studieförbundens cirklar inte alls.
I en annan tiosidig broschyr får man reda på hur
det gick tre år efter det att 321 personer med funktionshinder hade gått en längre kurs på en folkhögskola.
Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med utvecklingsstörning. 2007. Gratis.
Kursdeltagare med funktionshinder. Utdrag ur
SCB:s uppföljning av folkhögskolor 2006. 2007.
Gratis.
Båda skrifterna kan antingen laddas ner från
www.sisus.se eller beställas från Socialstyrelsens
kundtjänst tel 08-787 73 00 eller per e-post:
kansli@sisus.se
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A

Den relativa ärftligheten

lla funktionshinder som är medfödda är inte
ärftliga, men alla ärftliga funktionshinder är
medfödda. Ett mindre antal av de ärftliga beror
på en dominant gen, som kan spåras i släkten och
ett större antal beror på att båda föräldrarna råkar
vara bärare av en gen med samma avvikelse, s. k.
recessiv ärftlighet. Alla är vi bärare av sådana avvikelser utan att vi vet om det. De funktionshinder
som barnet till två bärare av samma genavvikelse får
är oftast mycket speciellt (de utgör en stor del av
de funktionsnedsättningar som brukar benämnas
”små och mindre kända handikappgrupper”) .
Ett stort antal funktionshinder beror inte på ärftlighet utan på att anlaget har drabbats av någon
skada eller förgiftning eller på att det av okänd anledning har varit ”felkonstruerat”. Det gäller t. ex
de ﬂesta kromosomskadorna, framförallt Downs
syndrom.

5.

”Variationerna fungerar ofta i invecklade och
motsägelsefulla interaktioner med varandra. För
att inte tala om vilka komplexa interaktioner de
har med omvärldens variabilitet”.
I dessa tillstånd kommer vi aldrig att hitta den där
enda ”riktiga” genetiska orsaksfaktorn, skriver han.
”I stället står vi där med vag kunskap om många
’riskfaktorer’ eller ’sårbarhetsgener’ eller vad vi nu
vill kalla dem.”

Downs syndrom

Oförändrat antal födda

Å

r 2006 föddes 170 barn med Downs syndrom,
vilket innebär 16 per 10 000 födda. Det är något ﬂer än tidigare, men bedöms vara slumpmässigt.
Antalet födda per år sedan mitten av 1970-talet
har i stort sett varit lika. Att det inte har minskat
trots ökad användning av fosterdiagnostik beror på
att antalet aborter har motsvarat den förväntade
ökningen p. g. a. stigande ålder vid barnafödandet.
Medelåldern för kvinnor som födde barn år 2006
var 30,9 år jämfört med 26,5 år 1973.
Nya metoder för tidig fosterdiagnstik, dvs nackuppklarning med ultraljud, kombinerat med blodprov på mamman, för att bättre ”ringa in” gravida
med risk att bära på foster med Downs syndrom,
har utvecklats. Med dessa metoder som grund för
beslut om fostervattenprov (jämfört med enbart
moderns ålder) behövs betydligt färre fostervattenprov per upptäckt foster med Downs syndrom.
Detta betyder i sin tur att färre gravida behöver
drabbas av ”onödiga” missfall till följd av fostervattenprovet.
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Under rubriken Den svårfångade genen skriver professorn i genetik i Lund, Bengt Olle Bengtsson, i
Dagens Nyheter den 10 januari i år, att i en rad avvikelser och sjukdomar, såsom autism, dyslexi, manodepressivitet och schizofreni, kan man påvisa en
genetisk variation på många ställen i arvsmassan.

Eftersom de ﬂesta barn med Downs syndrom föds
av mödrar som är yngre än 35 år kommer ett erbjudande av tidig fosterdiagnostik sannolikt leda till
att ﬂer foster med Downs syndrom upptäcks och
aborteras, jämfört med idag.
I Danmark har man sedan några år tillbaka erbjudit alla gravida denna form av tidig fosterdiagnostik. Enligt Kristeligt Dagblad (sept. 07) sker abort
i praktiskt taget alla diagnostiserade fall av foster
med Downs syndrom. Att inte föräldrar avstår anses bero delvis på bristande information om vad
undersökningen går ut på. Erbjudandet uppfattas
som en uppmaning och undersökningen är dessutom gratis.
Handikapporganisationer i Danmark kräver nu
att det ska ges en ingående information om vad
undersökningen går ut på, att den är frivillig, att
man kan få kontakt med föräldraförening och informeras om samhällets stöd, t.ex om föräldrarna
väljer att avstå från undersökningen och skulle få
ett barn med Downs syndrom.
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6. Våld och övergrepp
Kvinnor med
utvecklingsstörning
mest utsatta

B

rottsförebyggande rådet har gett ut en skrift
om våld mot personer med funktionshinder. Man bedömer att kvinnor med utvecklingsstörning är den största riskgruppen.

José Venturelli
illustration till
Canto General.

Höj vårdyrkets status

Man skriver utförligt och bra om vad man kan göra
för att förebygga våld. Det är viktigt att sådan görs
Det ﬁnns tre teman i skriften som tillsammans för- synlig och att den dokumenteras så andra lär sig.
Man måste bli noggrannare vid rekryklarar varför våld mot personer med
tering av personal och höja vårdyrkets
funktionshinder förekommer oftare än Brottsförebyggande
låga status.
mot icke funktionshindrade.
rådet, Brå. Våld mot
Frågan om man ska göra en kontroll
Det första är osynligheten, särskilt om personer med funki straffregistret tas upp. Brottsförebygman bor ensam eller på en institution.
tionshinder. Rapport
gande rådet ställer sig tveksam till det.
Den andra är sårbarheten, dvs man kan 2007:26.
Det är en mycket liten grupp som man
inte skydda sig och man förstår inte vad Pris 173 kr. Kan
kan upptäcka på det viset. Man tvingas
beställas från Brå.
som händer.
då ta hänsyn till vilka brott som ska beTel 08-401 87 00 eldömas och hur lång tid efter avtjänat
Den tredje är beroendet av andra, som ler laddas ner gratis
straff som ska gälla.
man inte kan försvara sig mot.
från deras hemsida:
www.bra.se

Tre orsaker

Få som svarat

Rapporten bygger dels på genomgång av vad andra
forskare har funnit, dels på intervjuer och enkäter
till tjänstemän som ansvarar för handikappfrågor i
alla kommuner. Men av dem som fått enkäter har
bara två av tre av svarat. Många tjänstemän upplever inte att de har tillräckliga kunskaper för att
kunna svara.
Det är kanske orsaken till att de med utvecklingstörning som bor i gruppbostäder inte särredovisas,
trots att det är en så stor och speciell grupp. Det
är synd. En grupp som nämns vid sidan om kvinnor är dock pojkar med utvecklingsstörning, som
kan vara mera drabbade av sexuella övergrepp än
andra pojkar.

Man nämner inte § 24a
Det är välgörande när författarna efter all beskrivning av övergrepp poängterar att de allra ﬂesta
med funktionshinder ”lever fria, självständiga liv i
goda relationer”, oavsett kön och ålder.
Tyvärr ger rapporten ofullständig information om
vad som gäller för personal anställd i LSS-verksamhet. Man nämner inte paragraf 24a i LSS. Där står
att den som uppmärksammar eller får kännedom
om ett allvarligt missförhållande inom LSS-verksamhet genast skall anmäla det till den ansvariga
nämnden. Inom enskild verksamhet skall anmälan
göras till den som är ansvarig för verksamheten.
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Öka kunskaperna

Vidare bör man öka kunskaperna om
våld och konﬂikthantering hos personalen. Det
gäller att lära sig att upptäcka tecken på övergrepp,
både fysiska skador och beteendeförändringar. Därtill kommer vikten av kontinuerlig handledning för
personalen. Arbetsledaren bör komma på besök
vid sidan om inplanerade möten, ensamarbete bör
minskas och man bör ge möjligheter till avlösning i
situationer som upplevs som svårhanterliga. En hög
personalomsättning kan öka konﬂiktnivåerna.
Rapporten tar upp en imponerande referenslista,
säkert nyttig för forskare. Tyvärr saknas en översikt
av vilka läromedel som ﬁnns på svenska. Intras nyligen utgivna ”Övergrepp och missförhållanden” tycks
vara unik i detta avseende. Se nedan.

ÖVERGREPP OCH MISSFÖRHÅLLANDEN

S

kriften diskuterar rutiner och tillvägagångssätt vid övergrepp och
missförhållanden inom handikappomsorg. Den tar upp rättssäkerhet,
lagstiftning och svåra frågor runt arbete med stöd och service. 28 sidor.
Pris per ex: 80 kr, 10 ex: 70 kr per ex, 30 ex : 60 kr per ex
Beställ från tel 08-647 87 90 eller e-post: intra@swipnet.se
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Har min kommun råd?

S

edan 2005 har utjämningssystemet mellan
kommunerna fördelat kostnader för LSS.
Utjämningssystemet är så ﬁfﬁgt konstruerat
att de kommuner som gör för lite för dem som har
rättigheter enligt handikapplagen LSS, måste betala till de kommuner som har höga utgifter. Det
innebär att utjämningssystemet fördelar drygt 2,2
miljarder kr från 156 kommuner med låga LSSkostnader till 134 kommuner med höga LSS-kostnader.
Summan som man betalar eller får ta emot,
räknas ut varje år genom att man utgår från den
genomsnittliga LSS-kostnaden för hela riket. Kostnaden räknas per invånare. Ju lägre utgift per invånare i kommunen, desto mer måste man bidra
till utjämningssystemet (men det ﬁnns ett högkostnadsskydd – år 2008 behöver ingen kommun betala mer än 1 450 kr/inv). Och ju högre utgift man
har, desto större är möjligheten att få pengar från

utjämningspotten.
För dig som bor i en
kommun som betalar till
systemet ﬁnns det anledning att reagera! Det lönar
sig att ge mer LSS-stöd och
service till funktionshindrade
personer. Då stannar pengarna i kommunen och
det ger dessutom arbetstillfällen!
Det ﬁnns de kommuner som satt i system att ge
insatser med stöd av socialtjänstlagen, istället för
med stöd av LSS. De tror att det blir billigare för
kommunen (men dyrare för den enskilde). Men
eftersom utjämningssystemet bara gäller LSS-insatser har dom räknat fel!
För dig som bor i en vinnande kommun – bra
att veta om din förvaltning påstår att man inte har
råd.

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

D

e kommuner som har låga LSS-kostnader betalar till systemet (minustecken och röd text), de som
har höga kostnader får ta emot (svart text). Här nedan kan du se hur din kommun ligger till. Uppgifterna ﬁnns på Statistiska centralbyråns hemsida: www.scb.se
Tabellen visar dels hur mycket kommunerna betalar (eller tar emot) utslaget på antalet invånare och
dels hur stor den faktiska summan är. Tio kommuner har så låga LSS-kostnader utslaget per invånare att
de inte behöver betala hela summan. De har markerats med en asterisk.
Kr per
invånare
Stockholms län
Botkyrka
403
Danderyd
– 351
Ekerö
1 428
Haninge
– 38
Huddinge
– 436
Järfälla
– 286
Lidingö
– 11
Nacka
– 785
Norrtälje
– 159
Nykvarn
305
Nynäshamn
– 51
Salem
– 99
Sigtuna
– 162
Sollentuna
– 300
Solna
– 1 310
Stockholm
– 378
Sundbyberg – 788
Södertälje
1 658
Tyresö
– 483
Täby
64
Uppl. Väsby
614
Upplands-Bro – 583
Vallentuna
987
Vaxholm
– 649
Värmdö
– 495
Österåker
646
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Summa

31 708 846
– 10 811 151
35 177 352
– 2 795 166
– 39 846 476
– 18 083 494
– 469 623
– 66 004 370
– 8 765 988
2 711 450
– 1 290 351
– 1 484 109
– 6 089 256
– 18 392 700
– 83 251 810
– 300 318 732
– 27 485 440
138 174 404
– 20 281 653
3 935 104
23 348 578
– 12 903 539
27 881 763
– 6 878 751
– 18 152 640
24 714 022

Kr per
invånare

Uppsala län
Enköping
–5
– 193 615
Heby
– 698
– 9 417 416
Håbo*
– 1 595 – 27 303 500
Knivsta
– 916 – 13 339 641
Tierp
786
15 762 444
Uppsala
481
90 144 388
Älvkarleby
– 499 – 4 546 389
Östhammar – 412 – 8 823 804
Södermanlands län
Eskilstuna
153
14 244 453
Flen
563
9 112 155
Gnesta
– 676 – 6 768 112
Katrineholm 1 191
38 276 358
Nyköping
93
4 714 542
Oxelösund
– 385 – 4 271 190
Strängnäs
– 984 – 30 875 952
Trosa
– 1 035 – 11 399 490
Vingåker
– 330 – 3 014 550
Östergötlands län
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping

Kr per
invånare

Summa

– 1 121 – 5 840 410
– 36
– 746 640
– 47
– 467 415
– 18
– 2 526 318

Mjölby
312
Motala
119
Norrköping
358
Söderköping 1 341
Vadstena*
– 1 554
Valdermarsvik 584
Ydre*
– 2 136
Åtvidaberg
– 605
Ödeshög
– 530

Summa

7 956 936
4 998 833
45 283 062
18 807 525
– 10 957 650
4 657 984
–5 460 700
– 7 050 065
– 2 845 040

Jönköpings län
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo*
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

–1 020
– 282
– 450
–1 024
– 2 393
– 66
– 814
82
1 030
115
1 374
– 105
749

– 6 622 860
– 4 644 540
– 13 199 850
– 9 914 368
– 15 029 250
– 8 151 000
–5 735 444
2 411 866
11 290 860
2 059 765
17 765 820
– 2 769 690
24 650 339
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Kronobergs län
Alvesta
134
2 514 912
Lessebo
– 699
– 5 626 251
Ljungby
944
25 757 040
Markaryd
– 433
– 4 168 491
Tingsryd
867
10 906 860
Uppvidinge
465
4 406 805
Växjö
906
71 988 948
Älmhult
– 1 055 – 16 209 020
Kalmar län
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik

1 633
17 896 047
1 787
16 749 551
2 103
29 883 630
197
1 170 771
706
43 453 594
522
6 858 558
524
7 124 828
567
11 104 128
– 438 – 11 508 888
– 632 – 4 506 792
– 57
– 888 744
923
33 627 659

Gotland

423

24 166 836

Blekinge län
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg

661
20 534 626
– 180 – 11 219 220
599
7 932 557
11
313 269
– 800 – 13 456 000

Skåne
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma*
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad

– 1 139
– 1 146
– 1 410
– 1 257
826
– 964
– 26
– 826
413
– 652
– 764
67
– 866
– 337
– 1 748
– 177
– 344
– 1 395
– 1 426
467
– 974
– 1 069
– 1 122
– 552
– 778
– 830
– 671
– 1 417
– 698
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–16 449 438
– 13 922 754
– 22 359 780
– 17 895 909
25 319 378
– 120 259 964
– 1 292 772
– 19 906 600
6 033 930
– 9 706 976
– 12 413 472
5 167 777
– 23 993 396
– 13 588 177
– 28 952 150
– 18 620 223
– 96 415 976
– 17 589 555
– 9 853 660
9 035 516
– 17 493 040
– 15 832 959
– 23 666 346
– 7 254 384
– 14 862 912
– 10 584 990
– 27 438 532
– 46 158 775
– 19 272 478

Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

– 990
– 441
– 639
– 477

– 14 048 100
– 17 095 806
– 6 116 508
– 6 610 743

832
– 23
– 725
– 991
263
– 682

33 419 776
– 2 062 157
– 7 455 900
– 71 205 332
6 092 658
– 38 239 058

Ale
– 203
Alingsås
1 295
Bengtsfors
– 819
Bollebygd
– 987
Borås
352
Dals-Ed
– 959
Essunga*
– 1 656
Falköping
254
Färgelanda – 1 393
Grästorp
131
Gullspång
968
Göteborg
– 47
Götene
– 153
Herrljunga – 1 079
Hjo
– 472
Härryda
355
Karlsborg
– 610
Kungälv
– 24
Lerum
– 241
Lidköping
171
Lilla Edet
– 206
Lysekil
– 82
Mariestad
721
Mark
– 169
Mellerud
2 001
Munkedal
– 273
Mölndal
301
Orust
– 506
Partille
– 438
Skara
– 51
Skövde
212
Sotenäs
– 249
Stenungssund – 433
Strömstad
– 58
Svenljunga
740
Tanum
– 921
Tibro
– 211
Tidaholm
– 248
Tjörn
– 634
Tranemo
– 1 009
Trollhättan
140
Töreboda
526
Uddevalla
283
Ulricehamn
680
Vara
15
Vårgårda
– 999
Vänersborg
870
Åmål
955
Öckerö
– 344

– 5 486 684
47 530 385
– 8 184 267
– 8 085 504
35 512 576
– 4 641 560
– 8 193 950
7 949 692
– 9 451 505
764 909
5 253 336
– 23 182 609
– 1 997 262
– 10 002 330
– 4 170 120
11 658 200
– 4 187 650
– 949 368
– 9 072 927
6 450 975
– 2 643 186
– 1 199 086
17 208 107
– 5 688 540
19 143 567
– 2 802 891
17 850 203
– 7 762 546
– 14 734 320
– 946 815
10 648 336
– 2 311 965
– 10 111 849
– 670 712
7 714 500
– 11 300 670
– 2 237 233
– 3 134 720
– 9 458 646
– 11 863 822
7 599 200
4 947 030
14 395 927
15 303 400
240 015
– 10 936 053
32 110 830
12 042 550
– 4 216 408

Hallands län
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg
V Götaland

Värmlands län
Arvika
– 482
Eda
– 1 136
Filipstad
529
Forshaga
356
Grums
9
Hagfors
467
Hammarö
993
Karlstad
– 208
Kil
– 629
Kristinehamn – 359
Munkfors
237
Storfors
– 1 091
Sunne
529
Säfﬂe
513
Torsby
– 342
Årjäng
– 532

– 12 653 464
– 9 827 536
5 712 142
4 079 404
83 907
6 073 335
14 456 094
– 17 381 312
– 7 381 944
– 8 571 484
925 248
– 4 902 954
7 171 124
8 145 927
– 4 407 696
– 5 255 628

Örebro län
Askersund
742
Degerfors
– 490
Hallsberg
– 358
Hällefors
392
Karlskoga
– 43
Kumla
– 35
Laxå
88
Lekeberg* – 1 498
Lindesberg
469
Ljusnarsberg
334
Nora
679
Örebro
617

8 461 768
– 4 863 250
– 5468 092
2 931 768
– 1 289 484
– 691 880
522 808
– 10 290 650
10 822 175
1 734 128
7 098 266
80 366 718

Västmanlands län
Arboga
– 554
Fagersta
257
Hallstahammar
1 440
Kungsör
2 053
Köping
88
Norberg
– 171
Sala
– 530
Skinnskatteberg *
– 2 250
Surahammar – 668
Västerås
– 478

– 7 397 008
3 128 461
21 684 960
16 912 614
2 167 968
– 990 090
– 11 343 060
– 6 828 050
– 6 745 464
– 63 899 040

Dalarnas län
Avesta
162
Borlänge
132
Falun
84
Gagnef
– 401
Hedemora
2 727
Leksand
– 116
Ludvika
– 114
Malung-Sälen 698
Mora
916
Orsa
– 716
Rättvik
1 245
Smedjebacken – 124
Säter
148
Vansbro
275
Älvdalen
37

3 549 420
6 298 644
4 639 320
– 4 038 471
41 777 640
– 1 782 920
– 2 895 600
7 273 160
18 439 996
– 5 045 652
13 554 315
– 1 330 272
1 625 336
1 915 100
272 875
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Gävleborgs län
Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Sandviken
Söderhamn

448
– 152
– 824
856
420
30
18
– 356
– 420
1 725

Jämtlands län
11 736 256
– 14 081 888
– 8 285 320
31 617 216
8 059 380
294 660
107 550
– 4 194 036
– 15 453 900
45 067 350

Västernorrlands län
Härnösand
715
Kramfors
902
Sollefteå
1 029
Sundsvall
102
Timrå
– 675
Ånge
– 38
Örnsköldsvik
98

17 829 240
17 736 026
21 303 387
9 648 180
– 12 039 300
– 397 176
5 416 558

Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund

850
2 333
1 088
945
– 267
952
– 892
1 644

6 454 050
16 622 625
11 643 776
13 511 610
– 1 539 789
12 070 408
– 9 016 336
96 476 496

Bjurholm* – 1 906
Dorotea
1 990
Lycksele
1 788
Malå
– 127
Nordmaling 1 017
Norsjö
1 466
Robertsfors
147
Skellefteå
1 397
Sorsele *
– 1 590
Storuman
309

– 3 700 400
5 979 950
22 423 308
– 423 418
7 514 613
6 450 400
1 019 151
100 642 674
– 4 102 050
1 974 819

Västerbotten

Umeå
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Åsele

– 120
1 247
235
2 995
891

– 13 407 120
9 035 762
1 328 455
24 996 270
2 916 243

Norrbottens län
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

– 414
476
2 170
477
1 540
– 474
375
– 216
378
642
– 157
1 430
1 094
1 628

– 1 280 088
3 209 192
60 360 720
8 997 174
15 737 260
– 2 570 976
6 478 500
– 4 987 008
27 662 040
4 186 482
– 6 433 232
12 256 530
4 175 798
8 286 520

* Siffran per invånare anger vad man skulle ha betalat per invånare om utjämningssystemet gällt fullt ut. Men ingen
kommun behöver betala mer än 1450 kr per invånare.

Varför är det
så stora skillnader?
D

e tio kommuner som har lägst LSS-kostnader per invånare (och alltså betalar maxavgift
1 450 kr per invånare) är Habo, Skinnskatteberg,
Ydre, Bjurholm, Lomma, Essunga, Håbo, Sorsele,
Vadstena och Lekeberg. De tre kommuner som i
absoluta tal betalar mest till systemet är Stockholm
(300 milj kr), Helsingborg (120 milj kr) och Malmö
(96 milj kr).
De tre kommuner som får mest stöd per kommuninvånare är Vännäs (2 995 kr per invånare), Hedemora (2 727 kr) och Bräcke (2 333 kr). I absoluta
tal är det Södertälje (138 milj kr), Skellefteå (101
milj kr) och Östersund (96 milj kr) som får mest.

Varför?

Varför är det så stora skillnader mellan dem som har
stora LSS-kostnader och dem som har små? Varför
ger en del kommuner mer LSS-stöd än andra?
Barbro Lewin och Lina Westin vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet, har i
en intressant studie försökt ge svar på den frågan
(se Intra nr 3/06).
Man konstaterar att skillnaderna mellan kommunerna är betydande och att de har ett ganska
stort manöverutrymme när de ger stöd enligt LSS.
Skillnaderna får forskarna att ifrågasätta om likabehandling och rättssäkerhet råder.
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Historiska orsaker

En stor del av skillnaderna beror på historiska orsaker. De kommuner där det tidigare legat vårdhem,
eller där landstinget tidigare haft andra omsorger
för personer med utvecklingsstörning, har högre
kostnader. Det beror dels på att det faktiskt bor ﬂer
personer med funktionshinder i dessa kommuner,
men också på att man har ett politiskt arv av höga
ambitioner i dessa kommuner.

”Vänsterkommuner” ger mer

Från statistiken kan forskarna utläsa andra samband:
Norrlandskommuner ger mer LSS-stöd och rikare kommuner ger mindre LSS-stöd än andra.
Dessutom ger de kommuner som styrs av en
vänstermajoritet mer LSS-stöd än borgerligt styrda
kommuner. I en ”vänsterkommun” ger man i genomsnitt stöd till 6 ﬂer personer per 10 000 invånare och spenderar drygt 340 kr mer per invånare
i LSS-stöd, än i borgerliga kommuner. Skillnaderna
är statistiskt säkerställda.
Forskarna skriver: ”Ideologi spelar, som väntat,
roll för den politiska viljan att ge LSS-stöd. Volymen
är mer omfattande, både vad gäller antalet personer, antal insatser och kostnader i ’vänsterkommuner’”.
HH
INTRA 1 • 08

En ﬂicka
och en häst

N

är någon kommer in med
en hund på jobbet, då kan
verkligen all verksamhet
stanna upp.
Alla vill klappa och gulla, och hunden blir lika glad för all uppmärksamhet, varifrån den än kommer.
Det är så lätt att få kontakt med ett
husdjur, du behöver inte anstränga
dig, inte vara märkvärdig alls. Du
blir accepterad som du är.
För många av oss har djur betytt
väldigt mycket, för vissa kanske mer
än mänskliga vänner.
Ett djur sviker ju aldrig, är alltid
trofast och har inga baktankar.
Det är så befriande okomplicerat
med djur, bara att älska dem och
så blir man älskad tillbaka. Det är
verkligen ingen slump att massor
av ﬂickor svärmar för hästar och
drömmer om att få en alldeles egen.
Det är ingen slump att det skrivs så
mycket om det heller.
I min läscirkel tycker alla också
om djur, hundar och katter mest
men också hästar. Vi har läst en del
böcker om olika djur under årens
lopp, nu i vinter har det blivit just
hästböcker.

Kolbjörgs värld

Kolbjörg och Islandsponnyn av Sten
Lundberg är en mycket lättläst bok
med mängder av starka färgfotograﬁer, som nästan verkar leva. Den är
skriven som en direkt dokumentär.
Läsaren sugs in i boken och följer
med till Kolbjörgs värld.
När vi satt och tittade i boken var
det rentav som om vi såg en ﬁlm på
TV, text och bild harmonierar så
ﬁnt med varandra.
Kolbjörg bor på en isländsk bondgård med många djur, man har både
får och hästar. Hela familjen hjälps
åt med alla sysslor som ska skötas,
Kolbjörg och hennes syskon också.
De turas om att mata de små lammen som förlorat sin mamma och
de är med när fåren ska öronmärkas.
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Kolbjörgs morfar är hästhandlare,
därför har familjen hundratalet Islandshästar som strövar omkring på
den karga, stora heden.
Kolbjörg har sin egen häst också,
Skjóni, som hon tränar med inför
den stora ridtävlingen Landsmót.
Kolbjörg är riktigt nervös för hur
det ska gå, för hon är ändå bara 11
år och Skjóni kan vara en busig ponny ibland. Kommer Skjóni att lyda
henne? Kanske borde de ha tränat
bättre, tänker Kolbjörg.
Det här är en härlig skildring av en
ﬂicka och hennes ponny. Man kan
nästan känna doften av djuren och
fartvinden i håret när Kolbjörg och
Skjoni töltar fram över sidorna.

En ﬂicka och en häst

En annan verkligt ﬁn lättläst ungdomsbok med hästtema är Eva Callenbos Vilma och Happy – den vilda
ponnyn. Berättelsen handlar om en
ﬂicka, en häst, och ett annorlunda
sommarlov, alltsammans välkända,
men ﬁna ingredienser.
Vilma är både ledsen och orolig
i bokens början, för hennes älsklingshäst på ridskolan har just blivit
såld, och hennes mamma är mycket
sjuk. Dessutom måste hon åka med
sin bror till farbror Lasses grisfarm
och stanna där hela sommarlovet,
medan mamma är på ett vilohem.
Inte blir det bättre av att Vilmas kusin struntar helt i henne och bara
vill vara med brorsan Robin.
Det ser ut att bli en hemsk sommar!
Men så möter Vilma Connemaraponnyn Happy, som är oborstad,
vild och bångstyrig, men förstås
– alldeles underbar. Det dröjer inte
länge förrän den ensamma ﬂickan
och den missanpassade hästen är
bästa vänner.
Ingen tror att Vilma ska klara av
Happy, allra minst farbror Lasse,
som vill slakta ponnyn.
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BOKTIPS

Maria Normark är arbetsterapeut på
Kroksta dagcenter i Örnsköldsvik. Hon
kommer med boktips till alla dem som
leder läsecirklar med personer med
utvecklingsstörning.
Böckerna:
Kolbjörg och Islandsponnyn
Av Sten Lundberg. Pris 120 kr.
Vilma och Happy – den vilda ponnyn
Vilma och Happy – nu gäller det!
Av Eva Callenbo. Pris 170 kr st.
Beställ från LL-förlaget,
tel 08-640 70 90,
e-post: order@lattlast.se
eller från hemsidan: www.lattlast.se

Han säger att Happy är ett hopplöst fall, och att hon aldrig kan bli en
bra ridhäst. Det blir upp till Vilma
att bevisa motsatsen, och hon har
bara ett par veckor på sig. På något
sätt ska det gå, för Vilma känner att
hon måste rädda Happy, hon kan
inte låta henne dö.
Det blir en spännande sommar
trots allt, särskilt sedan Vilma hittat
en ny kompis som hjälper henne
med träningen. Tack vare Jenny gör
Happy ﬁna framsteg. Men det ﬁnns
också de som är avundsjuka och vill
förstöra...
Eva Callenbos bok handlar inte
bara om hästar, utan lika mycket
om vänskap och sammanhållning.
Spelet mellan barnen, de vuxna och
djuren känns äkta och det är lätt att
leva sig in i deras sorger, ilska och
lycka. Tonen är varm och inkännande, språket ﬂyter lätt och passar
mycket bra för högläsning. Vi blev
helt förtjusta i ”den vilda ponnyn”
och jag ska absolut läsa uppföljaren
också. Den heter Vilma och Happy
– nu gäller det!
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Vad FÅ

1.

Du har alltid skyldighet att anmäla missförhållanden och övergrepp!
Så här står det i LSS § 24a:
Den som uppmärksammar eller får kännedom om
ett allvarligt missförhållande som rör en enskild
som får insats enligt denna lag skall genast anmäla
detta till den eller de nämnder som avses i 22 §. Om
inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall
nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.
Skyldigheten gäller också om man arbetar som personlig assistent och/eller om man arbetar i privat
verksamhet. I första hand ska man anmäla till arbetsledningen. Men om man inte vill det kan man
anmäla till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen).
Man har då rätt att få vara anonym.
Sekretessen (se punkt 4) får brytas om det gäller
övergrepp eller missförhållanden. Så här skriver regeringen i sin kommentar:
Sekretessbestämmelserna avseende uppgifter om enskilds personliga förhållanden och motsvarande tystnadsplikt inom enskilt bedriven verksamhet, kan inte
anses utgöra hinder för anmälan om missförhållanden till tillsynsmyndigheten.

2.

Offentliganställda har yttrandefrihet
och meddelarfrihet
Om du är anställd i kommun eller landsting har
du yttrandefrihet och kritikrätt. Dina rättigheter ﬁnns
reglerade i regeringsformen, i tryckfrihetsförordningen (TF) och i yttrandefrihetslagen (YGL). Enligt dessa grundlagar råder meddelarfrihet. Den innebär att du kan lämna ut också sådana uppgifter som
din arbetsgivare inte vill att du ska lämna ut, för publicering. Din arbetsgivare får inte efterforska vem
som har lämnat ett meddelande för publicering.
Varje arbetstagare inom det offentliga har alltså
rätt att uttrycka missnöje över verksamheten, utan
att behöva riskera ingripanden från den egna arbetsgivaren. Man har rätt att yttra sig i tal och skrift,
man har rätt att lämna uppgifter till massmedia för
publicering och, om man vill vara anonym, har arbetsgivaren, som sagt, inte rätt att efterforska vem
som lämnat uppgifterna.
Arbetsgivaren får inte heller, enligt ett JO-utlåtande, anklaga någon för illojalitet om man utnyttjar sin yttrandefrihet. JO har också skarpt kritiserat
en offentlig arbetsgivare som förbjöd de anställda
att lämna ”negativ” information till massmedia.
Yttrandefriheten och meddelarfriheten gäller
även dig som är chef.
En offentlig arbetsgivare får bestämma vad som
ska vara myndighetens ofﬁciella ståndpunkt och
bestämma vem som ska uttala sig på myndighetens
vägnar. Arbetsgivaren kan alltså utse en eller ﬂera
kontaktpersoner som får yttra sig, men det hindrar
inte andra från att använda sig av sin yttrandefrihet.
Det ﬁnns två inskränkningar i meddelarskyddet
och i yttrandefriheten. Den första gäller de som
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regleras i Sekretesslagstiftningen och i LSS sekretessparagraf (se nästa sida).
Den andra gäller om man kan anses vara illojal
mot sin arbetsgivare. Om man använder sig av sin
yttrandefrihet får inte arbetsgivaren kritisera arbetstagaren för att vara illojal. Men som anställd är
man samtidigt skyldig att utföra de arbetsuppgifter
man anställts för och man måste följa de föreskrifter och anvisningar som arbetsgivaren ger.
Som anställd får man inte utöva sin yttrandefrihet så att det inkräktar på arbetet. Det innebär
till exempel att protestmöten och demonstrationer
måste hållas utanför arbetstid.
I vissa specialfall har frågan om ”illojalitet” avgjorts i arbetsdomstolen. Då har syftet med kritiken
varit avgörande. Det är viktigt att syftet med kritiken
i första hand inte är att skada arbetsgivaren utan att
komma till rätta med ett missförhållande eller att
förhindra att ett missförhållande uppstår.
Om du tycker att någon inskränkt din yttrandefrihet eller brutit mot meddelarfriheten kan du
vända dig till Justitieombudsmannen (JO). Om han
ﬁnner att fel har begåtts kan han antingen anmäla
fallet till åtal eller utdela en reprimand.
Alla allmänna handlingar är offentliga
Allmänheten har rätt till insyn i myndigheters verksamhet. Det innebär att vem som helst, med stöd
av Tryckfrihetsförordningen, har rätt att begära
ut handlingar från kommunen och landstinget, så
länge de inte omfattas av sekretesslagstiftningen.

3.

Privatanställda har viss kritikrätt
Som privat anställd har du ingen självklar rätt att
yttra dig till exempel i media om ditt arbete. Däremot har du vad som kallas en allmän kritikrätt. Om
du går ut i media med kritik så måste din kritik
uppfylla tre förutsättningar:
INTRA 1 • 08

ÅR

man

säga?
A. Kritiken måste vara korrekt, eller den som framför kritiken ska på goda grunder tro att det han
eller hon säger är korrekt.
B. Kritiken får inte ha som syfte att skada arbetsgivaren utan enbart syfta till att komma till rätta med
missförhållanden.
C. Du måste först ha framfört kritiken till företagsledningen så att de ansvariga haft chans att rätta till
problemen. Det anses som illojalt om man pratar
med utomstående innan man pratat med sin chef.
Men, du ska inte behöva vänta i all evighet på att
din arbetsgivare ska agera.
Som chef har du små möjligheter att offentligt
framföra kritik mot arbetsgivarens verksamhet.
Om du vänder dig till massmedia har du rätt att
vara anonym (meddelarskydd) men arbetsgivaren
har rätt att försöka ta reda på vem som vänt sig till
media.
Inom privata näringslivet gäller också en allmän
tystnadsplikt om vad man får reda på arbetsplatsen,
t ex företagshemligheter. Arbetsgivaren kan också
teckna avtal om tystnadsplikt. Den kan vara omfattande och även gälla efter man har slutat sin anställning.
Arbetsdomstolen har i ett uppmärksammat mål
uttryckt att kritikrätten bör vara mer omfattande
när det gäller offentligt ﬁnansierad verksamhet
(t ex handikappomsorgen), där det föreligger ett
stort allmänt intresse av att verksamheten fungerar väl, än vid annan privat verksamhet. Men om
detta gäller i praktiken är ännu osäkert. (En statlig
utredning har föreslagit att meddelarskyddet ska
gälla också för offentligt ﬁnansierad verksamhet
– men än så länge är läget oklart.)
Tidningen ”Föräldrakraft” (nr 1/08) har frågat
de större vårdbolagen inom handikappomsorgen
om deras medarbetare har meddelarfrihet (d v s

INTRA 1 • 08

har rätt att vända sig till massmedia utan att behöva
vara rädda för repressalier). Så här svarade man:
Praktikertjänst (12 400 anställda): Ja.
Frösunda (3 400 anställda): Nej.
Carema (5 500 anställda): Vill att man vänder sig
till ledningen först, alltså i praktiken Nej)
Attendo Care (5 300 anställda): Ja.
Aleris (5 000 anställda): Ja.
Capio (2 600 anställda): Ja.

4.

Du har tystnadsplikt!
Tystnadsplikten inom kommunal LSS-verksamhet
och inom Socialtjänsten regleras i Sekretesslagens
7 kap 4 §:
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
honom eller henne närstående lider men. ... Med socialtjänst jämställs ... verksamhet enligt lagstiftningen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
För LSS-verksamheten som bedrivs i privat regi
gäller det som står i LSS 29 §:
Den som har eller har varit verksam inom yrkesmässigt
bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt
denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid
erfarit om någons personliga förhållanden.
I praktiken är alltså alla känsliga uppgifter som
berör en enskild brukare och dennes närstående
sekretessbelagda. Detta gäller för såväl privat som
offentligt anställda. Det innebär ett förbud att
muntligen eller skriftligen eller på annat sätt lämna
ut känsliga uppgifter till obehöriga.
Även vissa nära anhöriga kan ibland vara obehöriga, till exempel vid konﬂikter mellan brukare
och andra familjemedlemmar eller när ett barn blir
myndigt (18 år). Det är alltså ingen självklarhet att
släktingar ska få full insyn i en brukares angelägenheter. Det fordras ett samtycke från brukaren.
Tystnadsplikten gäller hela livet.
Genom samtycke från brukaren kan tystnadsplikten hävas. Om brukaren själv har svårt att uttrycka sin vilja kan man tala med den legale företrädaren.
För att inte bryta mot tystnadsplikten är det
viktigt att du avidentiﬁerar dina uppgifter innan
du berättar.
HH

Läs mer:
Staffan Olsson. Sekretess och anmälningsplikt i
personlig assistans inom LSS. Studentlitteratur
2008. 105 sidor.
Låt inte jobbet tysta munnen. SKTF. 2005.
Handikapplagen LSS. Intra. 2006.
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INTRA HAR BLIVIT MYNDIG!
På hösten 1991 kom det första numret av Intra ut. Under 18 år har tidskriften
vuxit fram som det främsta redskapet för kunskapsspridning och debatt för
dem som lever och/eller arbetar med personer med intellektuella funktionshinder.
Bra att veta om Intra:
• Intra är en helt fristående tidskrift. Ingen organisation, myndighet eller
företag kan bestämma vad som ska stå i tidningen.
• Intra ges ut av en oberoende stiftelse.
• Intra är en unik tidskrift. Vi får inget ekonomiskt bidrag utifrån och annonsintäkterna är mycket blygsamma. Över 90 % av intäkterna består av prenumerantavgifter. Det innebär att varje nummer av tidskriften måste vara så bra
att vi behåller våra prenumeranter – och helst får några nya.
• Intra trycks idag i 3 100 ex varav ca 2 800 går till betalande prenumeranter.
(Sedan starten har tidskriften tryckts upp i ca 200 000 ex.)
• Intra har små fasta kostnader. Vi har inga redaktionslokaler och mycket av
arbetet är ideellt.

Vi som gör Intra:
Karl Grunewald.
F d medicinalråd mm. Bevakar regeringen,
socialstyrelsen, kommuner och handläggare.
Skriver om lagstiftning och reder ut vad som
gäller och vad som borde gälla.
Ansvarig utgivare och ihärdig pådrivare
vid datorn hemma i Saltsjö-Duvnäs.

Hans
Hallerfors.
F d enhetschef mm.
Flitig skribent
och redaktör på
deltid. Gör tidningen
(layout mm) på datorn hemma
i radhuskällaren i Bagarmossen.

Roger Blomqvist. Enhetschef i Stockholms
kommun. Idéspruta och kritisk granskare. Har hand
om prenumerantregistret och ekonomin som han och hans
fru Lena sköter på kvällar och helger hemma i Älvsjövillan.

Tre bra skrifter från Intra:
INTRA nr 2/08 kommer
ut i juni.

FÖRTROENDEVALD

E

ALLT

OM

LSS!

H

n skrift 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.
16 sidor.

är ﬁnns alla viktiga
lagtexter, LSS, Socialtjänstlagen och Hälso- och
Sjukvårdslagen. Allt som
berör funktionshindrades
lagstadgade rättigheter
med kommentarer, förordningar, domslut och råd
och anvisningar. 52 sidor.

Pris per ex 40 kr
10 ex
30 kr per ex
30 ex
25 kr per ex

Pris per ex 100 kr
10 ex
80 kr per ex
30 ex
60 kr per ex

VÄLKOMMEN!

F

ör den som är nyanställd. Här förklaras de
viktiga begreppen om jämlikhet, självbestämmande
och integritet. Här ﬁnns
tips och tankar om hur det
är att vara ny i arbetet,här
ﬁnns en kortfattad historik och texter som bl a
avhandlar övergrepp och
sekretess. 12 sidor.
Pris per ex 40 kr
30 ex
30 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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Du som vill prenumerera på
INTRA: Betala 280 kr på
plusgiro 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
INTRA från vår hemsida:
www.intra.info.se
eller direkt på fax:
08-97 11 04 eller
per e-post:

intra@swipnet.se

i
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Martin Johansson
Jag har gjort den ﬁna pingvinen.
Jag går åk 1 på konstskolan
Unikum. Pingvinen är en del av
Afrikatemat (ja det ﬁnns pingviner
även där) som vi arbetar med just
nu. Just denna pingvin har jag
gjort med ett linoleumtryck… Det
är meningen att den ska se lite
extra vilsen ut för att jag vill det.

Jag heter Anna Rosenqvist och
studerar konst på Unikum.
Att rita och måla får mig att
må bra. Jag har vissa favoritmotiv som ofta återkommer i
mitt skapande, t ex träd och
djur. Men ibland låter jag
bara pennorna och färgerna
bestämma vad det ska bli. Den
teknik som jag använder mig
mest av är kol och blyerts, för
det är så lätt att plocka fram
och använda var man än
beﬁnner sig. Många av mina
teckningar har kommit till på
bussen till och från skolan. På
Unikum har jag fått lära mig
många nya tekniker som jag
gärna använder mig av. En
dag hoppas jag på att kunna försörja mig som konstnär.
Förutom konst tycker jag om att skapa text och musik, det gör jag ofta
på min fritid.

Konstskolan Unikum

Konstskolan Unikum tillhör Österlens folkhögskola i Tomelilla.
Under tre år kan man där få lära sig det grundläggande i många olika konst och hantverksmetoder. Konstskolan arbetar i små grupper och ger stort utrymme till individuell
utveckling både personligt och konstnärligt. Man kan välja att gå som dagelev eller bo
på internatet tillsammans med övriga folkhögskoleelever. Konstskolan erbjuder även
boendestöd till dem som behöver. Vill du veta mer?
Telefon: 0417-28027, hemsida: www.osterlen.fhsk.se, e-post:
unikum@osterlen.fhsk.se

Omslagets konstnär

Hej jag heter Ulrika Antonius.
Jag går på konstskolan Unikum i Tomelilla, och pendlar varje dag från Ystad
där jag bor.
Jag trivs så bra här på Unikum och tycker
om att rita olika bilder.
Bilden på framsidan (och här intill!) föreställer en apa som sitter på en gren och
lutar sig för att nå ner till vattnet. Den
var rolig att göra i linoleumtryck!
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POSTTIDNING

B

INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

KUNSKAP ATT HÄMTA

Beställ de senaste
FoU-rapporterna från
Handikapp & Habilitering
Diagnos: Lindrig utvecklingsstörning. Hur upplever tonåringar och
unga vuxna när de får diagnosen?
FoU-rapport 2007-02, Liisa Holtay

Manual Ability Classiﬁcation
System, MACS - Validitet och reliabilitet av en nyutvecklad klassiﬁ kation
för barn med cerebral pares
FoU-rapport 2006-03
Ann-Marie Öhrvall

På senare år har det blivit en betydande ökning av inskrivning av äldre elever
i särskolan. Studien handlar om hur det
är att få diagnosen i de sena tonåren eller
som ung vuxen. En kartläggning av hur
många ungdomar aktuella inom Handikapp & Habilitering i Stockholm som fått
en sådan sen diagnos har gjorts samt har
genom intervjuer studerats hur ett mindre antal unga uppfattar diagnosen. Rapporten beräknas utkomma i början av
hösten.

MACS är en klassiﬁkation av handfunktionen hos barn med cerebral pares. Med
klassiﬁkationen kan man bedöma förmågan att använda händerna för att hantera
föremål i vanliga vardagssituationer. FoUrapporten innehåller en studie som prövar validitet och reliabilitet hos den första versionen av MACS. Resultatet visar
att MACS är användbart som instrument
inom habiliteringen.

Pris: 200:-

Pris: 200:-

I det lilla barnets värld –
om habiliterande interventioner
under barnets första levnadsår
FoU-rapport 2007-01, Eva Melin
Idag ger neurofysiologiska, neurobiologiska och utvecklingspsykologiska teorier
liknande förklaringar till barnets utveckling, fast från olika utgångspunkter. Det
skapar en spännande helhet. Denna rapport innehåller en teoridel, en empirisk
del samt en modell för intervention. Arbetet tar sin utgångspunkt i metateori och
teori om intentionalitet och medsubjektivitet, som kombinerar medicinsk och social modell. Interventioner enligt denna
modell kan öka barnets delaktighet i sin
egen habilitering.
Pris: 250:-

Föräldralärande – Vad är det?
Om föräldrautbildning och föräldraprogram för familjer som har barn
med diagnoser inom autismspektrumet
FoU-rapport 2006-02 Lena Solders
Denna FoU-rapport handlar om utbildningsinsatser för föräldrar som har barn
med neuropsykiatrisk diagnos, i första
hand inom autismspektrum. I rapporten beskrivs tre former av sådant lärande,
med något olika inriktning: familjefokuserat, barnfokuserat respektive föräldrafokuserat lärande. Rapporten ger en bild av
vad som skiljer och förenar när det gäller
pedagogiskt innehåll, arbetssätt m.m.

Lekens horisont
Om yrkesspeciﬁ ka perspektiv inom
barn- och ungdomshabiliteringen
FoU-rapport 2005-05
Smaroula Gabrielsson
Detta arbete behandlar barns lek och hur
leken uppfattas av olika personalkategorier inom en habiliteringsverksamhet. Den
metod som använts är kvalitativ och datainsamlingen har utformats som intervjuer med några yrkesverksamma arbetsterapeuter, logopeder, sjukgymnaster, psykologer, specialpedagoger och kuratorer.
I analysen av materialet ﬁnner författaren att intervjupersonerna talar om barns
lek på två sätt, dels används ett gemensamt habiliteringsspråk dels ett språk som
speglar ett yrkesspeciﬁkt intresse som mer
tar fasta på särskilda aspekter av leken.
Pris: 200:Ryggsäcken
A 4-pärm med spiralrygg – 2005
Ett informationsmaterial om kognitivt
stöd till personer med utvecklingsstörning.
Innehåller många exempel på förskrivningsbara hjälpmedel, produkter som
ﬁnns att köpa i öppna handeln och anpassningar man kan göra själv. Det skrivna
materialet kompletteras av en CD-skiva
med pictogrambilder för uppmärkning av
kök m.m. Framtaget av Klara Mera –
Center för begåvningsstöd.
Pris: 250 kr

Pris: 200:-

Beställningar tas emot av

Hur resonerar familjen kring
toalettbestyren
FoU-rapport 2006-05, Anna Gawell

Håller Anna på att bli dement?

Syftet med denna studie har varit att, med
intervju som metod, ta reda på och skapa
ökad förståelse för hur familjer med barn
och ungdomar med ryggmärgsbråck tänker och resonerar kring toalettbestyren.
Genom ökad förståelse och kunskap på
detta område kan personal som möter familjerna utveckla sitt förhållningssätt och
göra mer riktade insatser som stöd till dessa familjer.

FoU-rapport 2006-01
Anne Thinesen-Grönmark
Denna rapport handlar om beteendeförändringar hos vuxna personer med
Downs syndrom. Studien belyser vilka
faktorer som kan ha orsakat förändringarna, hur omgivningen tolkar dessa och hur
man kan bedöma demensutveckling.
Pris: 200:-

Handikapp & Habilitering
Box 17519
118 91 Stockholm
fax 08-720 44 55
www.habilitering.nu
e-post: habilitering@sll.se
Moms och porto tillkommer
på angivna priser.
Priserna gäller fr.om. 1/2 08.

Pris: 200:-
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