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J ohan Jönssons diktsamling Efter arbetsschema har, sedan den gavs ut av Bonniers för-
lag i höstas, rönt stor uppmärksamhet. Den har fått Aftonbladets litteraturpris och 

har blivit nominerad till Nordiska rådets pris. Den har av de flesta lästs som en svartsynt 
rapport från låglönearbetets vardag. 

Men den är också något helt annat. I rapporterna från olika schemalagda arbetspass 
på det korttidshem för utvecklingsstörda där Johan Jönsson jobbat, använder han ord 
och påståenden som inte har hörts sedan 30-talet. Då hette det ”lägre stående” och 
”levnadsodugliga varelser”. I dag liknar Johan Jönsson de som bor på korttidshemmet 
vid döda kroppar och kreatur.

Det finns ingen anledning att förminska Johan Jönssons ord. Det finns en mening 
med varför man skriver det man skriver. I Johan Jönssons fall så handlar det förvisso 
om ett starkt förakt och ilska gentemot mot klassamhället, ”moderatstockholm” och 
låglönearbetarnas livsvillkor, men också om ett lika starkt förakt gentemot dem han 
har under sig, de som är beroende av hans solidaritet och medkänsla. 

Filosofen Harald Ofstad sammanfattade kärnan i nazismens normer och värderingar 
som föraktet för svaghet. I Johan Jönssons diktsamling kommer det föraktet till uttryck.

Lika anmärkningsvärt och illavarslande är det att ingen av dem som recenserat och 
prisat hans diktsamling har uppmärksammat dessa uttryck för en icke-humanistisk 
människosyn. 

Ingen utom Therese Eriksson på LO-tidningen. Vi publicerar utdrag ur Johan Jöns-
sons diktsamling samt större delen av Therese Erikssons krönika på sidan 24.

Kanske är Johan Jönssons föraktfulla ord ett symptom på något som hänt med vård-
arbetet. För att bekosta de stora satsningarna på personlig assistans och övrigt LSS-stöd 
har man medvetet hållit ner vårdpersonalens löner. Vårdare/boendestödjare har haft 
en sämre löneutveckling än andra jämförbara grupper. 

Allt fler som får stöd enligt LSS har komplicerade tillstånd som kräver stora kunskaper 
hos dem som förmedlar stödet. Men kommunerna har haft svårt att inse det speciella 
yrkeskunnande som behövs. Tvärtom, allt oftare anställer man personal som inte har 
några som helst kvalifikationer.

Den tiden är förbi när grundutbildning och erfarenhet gav både yrkesstolthet och 
facklig styrka. Idag anordnas snabbutbildningar på i bästa fall några veckor och sedan 
anses man vara ”utbildad”. Vårdarbetet har förvandlats till ett jobb med dålig status 
och dålig lön. Ett genomgångsyrke som de duktiga och driftiga lämnar så fort de kan.

Det är det jobbet som Johan Jönsson tror sig skildra. Men hans ordval gör det omöjligt 
att se något annat är människoförakt. 
         HH

Det här är människoförakt!

Med detta nummer av Intra följer en 52-sidig bilaga om gruppbostaden, som bonus till våra prenumeranter.
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Att ha riktigt ont är i sig outhärdligt. Men hur känns det om man inte kan visa var smärtan 
sitter eller varför den finns där? Hur känns det om man inte kan förmedla sin upplevelse av 
smärta till omgivningen och därför inte kan få behandling, lindring eller tröst? 

ONT
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Kalle har blivit så förskräckligt orolig på sistone. 
I går slog han sönder sin TV. Vad kan det vara för 
fel? Är det att han inte trivs med oss personal? 
Trivs han inte i sin lägenhet? Är det något fel på 
jobbet? Har det hänt något i hans familj? Eller 
sitter det hos Kalle själv – ont i kroppen eller i 
själen?

H os läkaren får man en rad frågor att svara 
på: hur började det? Hur känns smärtan? 
Var sitter den och strålar den ut? Hur va-

rierar den över tid? Vad hindrar smärtan dig från att 
klara av? Vad förvärrar eller lindrar smärtan? Vad har 
hjälpt tidigare? Vilka andra sjukdomar finns eller har 
funnits?

Otydliga tecken
Om en person har begränsad kommunikationsför-
måga kan det vara svårt att få reda på om han eller 
hon har ont och få svar på alla frågor som följer. Teck-

en på smärta blir ofta otydliga och svårtolkade. 
I själva verket kan vi när det gäller personer med 

grav utvecklingsstörning inte ens skilja mellan tecken 
på smärta och tecken på annat obehag. Uttrycket för 
smärta eller obehag kan vara mycket annorlunda och 
komma med fördröjning.

Vi har allt svårare att upptäcka smärttillstånd ju mer 
kognitivt begränsad personen är och ibland kan det 
finnas ett samband mellan självskadande beteende 
och kronisk smärta.

Känner mer smärta
Många gånger tolkas frånvaron av smärttecken som 
exempel på en högre smärttröskel, att personer med 
utvecklingsstörning inte skulle känna smärta lika 
starkt som vi andra eller inte bry sig om den som vi 
andra. 

Men på senare tid har det kommit forskningsresul-
tat som visar att förhållandet snarare är det omvända, 
att smärta snarare upplevs intensivare och värre när 
man har kognitiv begränsning. 

 Vad är smärta?
• Smärta är en kombination av känselintryck, 
   känsloreaktioner och förståelse av dessa.
• Det behöver inte finnas någon fysisk förklaring till att en 
   person känner smärta. 
• Man kan betrakta smärtan som en upplevelse på tre plan: 
1. Med känseln, t ex genom en stark upplevelse av skärande, 
    bultande, strålande mm.
2. På känsloplanet i form av t ex ångest, depression.
3. På förståelseplanet genom egna tankar på smärtan och 
    smärtans innebörd. 

Eftersom smärta är en så komplicerad upplevelse så finns det inga 
objektiva mätmetoder för smärta.
Man måste alltid utgå från att den som säger att han har ont faktiskt 
också har det. 

Kalle slog sönder sin TV ...

Det behövs inte så mycket fantasi för att inse den desperation 
som kan uppstå när man inte kan förmedla sina smärtupplevel-
ser. Monica Björkman, läkare med lång erfarenhet av stöd till 
personer med utvecklingsstörning och psykiska problem, skriver 
om smärtupplevelser hos personer med utvecklingsstörning.

Svårt att tolka 
tecken på smärta

Av Monica Björkman, Stockholm.
Illustrationer: Matilda Malmberg.
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Om man inte kan förbereda en person på t ex stick 
vid provtagning och inte förklara anledningar till 
smärta, kan smärtupplevelsen bli en svår chock. Dess-
utom kan det många gånger vara svårare för perso-
nen med utvecklingsstörning att ange riktigt var det 
onda sitter och detta kan missleda oss.

Noggrann observation och tolkning
Man har på senare tid på olika håll försökt skapa for-
mulär för gradering av smärta vid bristande språklig 
kommunikation. 

Med enkla symboler som t ex dessa försöker man få 
individen att uttrycka sin upplevelse:

Om man använder en rad av ansikten med olika 
uttryck och ber personen peka på det som han kän-
ner sig mest lik just nu, bör man vara medveten om 
att detta kan bli fel. Metoden fordrar att personen 
förstår vad som väntas av honom, förstår bildernas 
innebörd och att han har lust, ork, vilja att göra som 
vi ber honom. Man måste också inse att det faktiskt 
handlar om gradering av obehag, inte av smärta. 

För att en läkare ska kunna göra en bedömning 
behövs noggrann observation och tolkning av perso-
nens kommunikativa beteende.

Man behöver ha gott om tid. Ytterst förutsätter alla 
sådana bedömningar en god kännedom om indivi-
den.

LKJ

   När det händer
När vi förstår att något är på tok måste vi ta reda på:

• vad föregår attackerna av obehag, 
• vad sker omkring personen medan han verkar må dåligt och 
• vad händer efteråt, när han ser pigg ut igen och beter sig som vanligt?

Ett exempel:
Kalle biter sig 

• när han är ute och går   é    Skoskav, ont i leder, muskulatur, benskörhet?

• när han sitter still i en stol   é   Ledvärk, kolik, illamående, långtråkigt?

• när maten inte kommer fort nog på bordet é  Hungersugningar?

• en stund efter måltid    é               Sura uppstötningar, magkatarr?

• mer vissa dagar     é   Förstoppning, diarré?

• när han får sötsaker     é    Hål i tänderna, blåsor i munnen?

• när han ska på utflykt    é   Förstår inte vad som ska hända med honom, rädd?

Väg samman informationen från familjen, från boendet och från den dagliga verksamheten!

Man måste lita till familjemedlemmar eller perso-
nal i närmiljön, dem som verkligen känner den aktu-
ella personen.

Beskriva ett bastillstånd
När vi i vardagen vill upptäcka smärtor och obehag så 
tidigt som möjligt kan vi ta hjälp av att under lugna 
förhållanden beskriva hans/hennes bastillstånd. Hur 
ter sig personen vid välmående, när han eller hon 
förefaller må bra och trivas med sig själv och andra?

Hur ser han då ut i ansiktet, på ögonen, kring mun-
nen? Hur låter han då? Vilka vanor visar han i matsi-
tuationen, i hygiensituationen, i sin sömnrytm, i sina 
intressen? Hur rör han sig, hur och var sitter han 
gärna, hur ligger han i sin säng?

Om vi ser att personen inte är sig lik, han verkar 
inte må bra, så kan vi jämföra med bastillståndet och 
på det viset få en tydligare bild av graden av smärta 
eller obehag. 

Svårt att ställa krav
Det är svårt att ställa krav på någon som kanske är 
tillräckligt upptagen av att han mår dåligt och inte 
vill medverka. Eller också medverkar han på det sätt 
som han tror att vi vill. Om han tror att vi vill se en 
glad gubbe så pekar han på den fastän den inte har 
något alls att göra med hur han mår inuti. 

Har vi beskrivit ett bastillstånd som vi kan jämföra 
med, då lägger vi ansträngningen hos oss och inte 
hos personen som inte verkar må bra.
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Huden:    

 

Munnen: 

Andningen:

Magen: 

Armar och ben: 

Ögon: 

Öron:  

Urinvägarna: 

  Huvudet:  

Kroppsliga uttryck vid smärta
En genomgång av kroppsliga uttryck för smärta eller obehag hos en annars uppegående och rörlig person:

Undviker lokal fysisk kontakt  
 

Matvägrar, vägrar tandborstning

Ont vid djupandning, hosta,

Svullen mage, matvägran, kräks

Ramlar, vägrar gå 

Kniper med ögonen, blundar 

Hör sämre, kliar sig 
i hörselgången 

Kissar ovanligt ofta, kan inte 
kissa, svårt att sitta still

Tar sig åt huvudet, dunkar

Ont inom aktuellt område?
Sår? Blåsor? Eksem?  

Munblåsor? Hål i tänderna? Tand-
lossning? Ont i halsen med svårt 
att svälja?

Förkylning? Luftrörskatarr? Lung-
säcksretning? Lunginflammation?

Magont? Förstoppning? Magsjuka? 
Kolik? Magkatarr? Sår i matstru-
pen? Blåskatarr? Mensvärk?

Stukning? Sträckning? Frakturer 
(många personer har allvarlig ben-
skörhet)? Nageltrång? Fotvårtor? 
Skavsår? Ledvärk av förslitning?

Åldersförändringar med känslig-
het för starkt ljus? Klarar inte 
skymningsljus? Infektioner i ögon 
eller ögonlock? Allergi? Fel glas-
ögonstyrka?

Vaxpropp? Eksem i hörselgången? 
Öroninflammation? Åldersföränd-
ringar med svårigheter att höra i 
stimmig miljö? Eventuell överkäns-
lighet för skarpa ljud?

Blåskatarr? Prostataförändring? 
Njursjukdom?

Tandvärk? öronvärk? huvudvärk?
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Akut eller varaktig smärta
Akuta smärtor (som nyligen börjat och som går över inom kanske en dag el-
ler en vecka) uttrycks ofta med ångest och/eller irritabilitet. Även varaktig 
smärta  kan ha dessa uttryck, men ofta tillkommer depression. 

Beteendet vid akut smärta kan vara mycket tydligt, t ex hjärtklappning, 
slöhet, högt blodtryck, svettning och små pupiller. Däremot kan smärtbete-
endet vara mer svårfångat vid varaktig smärta. Man kan börja vrida sig ofta 
för att ändra ställning så att man ligger eller sitter bekvämare, man kan visa 
tecken på matleda, viktminskning eller sömnlöshet.

Depression som följd av 
bristande välbefinnande?
Många gånger tycks obehaget eller smärtan 
prägla en individs hela tillvaro. Man ska ändå 
vara observant på när det är bättre eller sämre 
och försöka kartlägga vad som föregår, händer 
under tiden och efteråt när man ser värre (eller 
bättre) stunder. Det är ofta i detta sammanhang 
som man kan misstänka vantrivsel eller allvarliga 
psykiska och fysiska sjukdomar. Särskilt viktigt är 
att man känner igen de kroppsliga tecknen på 
depression. 

Tecken på depression
• Sömnstörning med tidigt uppvaknande
• Matleda eller ibland bulimi
• Minskad spontanmotorik
• Plötsliga gråtattacker
• Viktförändring, uppåt eller neråt

Monica Björkman är verksamhetslä-
kare vid Bellstasund Utredningscen-
ter med nervsystemets sjukdomar 
som specialitet. Hon har lång erfaren-
het av arbete med personer med ut-
vecklingsstörning och har bl a skrivit 
en bok om utvecklingsstörning och 
åldrande.
E-post: monica@omsorgsmedicin.nu

En depression kan orsakas 
av påfrestningar av många olika slag

• Förlust av välkänd person t ex anhörig, partner,
 personal eller vän.
• Vantrivsel i boendet eller den dagliga verksamheten
• Upplevelsen att inte bli hörd eller sedd eller tagen på allvar
• Mobbning, övergrepp
• Tankar kring funktionsstörningen, att inte vara som andra, 
 oduglighetsupplevelse
• Ensamhetsupplevelse, ingen partner, inte bilda familj, inga barn

Vi måste hjälpa till!
Personer med utveck-
lingsstörning lider 
alltför ofta av smärtor 
och obehag onödigt 
länge därför att vi som 
omvärld inte är särdeles 
skickliga på att upptäcka 
när något inte står rätt 
till. 

Smärta och obehag 
som inte åtgärdas och 
inte går över skadar 
allvarligt en persons livs-
kvalitet och kan påverka 
alla levnadsområden. 

Till bästa möjliga 
livskvalitet hör därför att 
vi är lyhörda för tecken 
på obehag. Det gäller 
sådana smärtor eller 
obehag som sitter i krop-
pen och oftast är lätta att 
rätta till. Men också så-
dana obehag som sitter 
i själen och anden kan 
vi behöva hjälpa till med 
så långt som personen 
med utvecklingsstörning 
har förtroende för oss 
och släpper in oss till 
att stötta, lindra, hjälpa 
efter vår bästa förmåga.
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– Alla personer med utvecklingsstörning borde få re-
gelbundna hälsokontroller efter de fyllt 50. Personer 
med Downs syndrom borde få det efter de fyllt 40. 

Det slår Lena Markeby Larsson fast. Hon har lång 
erfarenhet av arbete med stöd till personer med ut-
vecklingsstörning. Sedan några år arbetar hon som 
utbildningskonsult och som kontorist på Alzheimer-
föreningen i Sverige. Hon har engagerat sig i äldre 
personer med utvecklingsstörning och tillsammans 
med Kerstin Lundström skrivit en bok om att åldran-
det. 

Enligt Lena Markeby Larsson är det medicinska stö-
det till äldre med utvecklingsstörning undermåligt.

 Framför allt brister det när det gäller:
• att upptäcka åldersförändringar,
• att upptäcka smärttillstånd,
• att kunna ställa rätt diagnos samt
• att förskriva rätt mediciner.

Bristerna är mycket allvarliga eftersom antalet äld-
re med utvecklingsstörning har ökat och kommer att 
öka kraftigt under de närmaste åren. 

Oro och aggressivitet
Enligt Lena Markeby Larsson är det vanligt att många 
äldre med utvecklingsstörning reagerar med oro och 
aggressivitet när de inte får någon lindring för sina ål-
derskrämpor. Då händer det att läkaren bara skriver 
ut lugnande medel. 

– Äldre utvecklingsstörda blir ofta missbedömda. 
Och än värre, de glöms ofta bort. Det är som om 
omgivningen inte vill tillåta dem att åldras som alla 
andra. Man har svårt att anpassa omgivningen när 
förmågorna börjar avta. Ofta har man strikta rutiner 
som man inte kan rubba. 

Drar sig undan
Ett vanligt symptom på åldersbesvär är enligt Lena 
Markeby Larsson att individen drar sig undan och 
börjar visa tecken på rädsla.

Trots att det avvikande beteendet inte funnits förut 

Ett hjälpmedel

”Vi Vet att personer med utvecklingsstör-
ning till och med haft frakturer utan att det 

upptäckts eftersom de inte visat de tecken på 
smärta som vi är vana att se. Får man ingen hjälp 
med smärtlindring förändras beteendet efter ett 
tag. Risken är stor att detta beteende tolkas som 
oro, ångest eller som tillhörande funktionsned-
sättningen.”

Om detta skriver Margareta Lunde-Martinson, 
LSS-sköterska i Uddevalla. Tillsammans med ha-
biliteringspersonal har hon genomfört  Projekt 
Smärta & Utvecklingsstörning som bl a resulterat i 
ett hjälpmedel som man kan använda för att upp-
täcka smärta.
Projektrapporten och hjälpmedel kan beställas 
från tel: 0522-69 76 32. 
E-post: margareta.lunde-martinsson@uddevalla.se

kan det av läkare tolkas som ett uttryck för själva ut-
vecklingsstörningen.

– Därför är det så viktigt att personal som känner 
den enskilde väl, sedan flera år, finns med vid läkar-
besöket och kan föra hans/hennes talan.

Om man misstänker demens är det viktigt att man 
får till stånd en utredning. Ofta kan det vara fråga om 
en depression vars uttryck liknar demens. 

Personal behöver bättre kunskaper
Personalen behöver få bättre kunskaper. Och man 
behöver få en ny inriktning på sitt arbete med de 
äldre.

– Att orka sitta ner och lyssna och att anpassa kra-
ven på individerna är viktigt.

Enligt Lena Markeby Larsson har man uppmärk-
sammat de här problemen betydligt mer i Norge:

– Där har man producerat häften och undervis-
ningsmaterial som vänder sig både till personer med 
utvecklingsstörning och till personal.

Text och bild: Hans Hallerfors.

– Det är vanligt att man missbedömer äldre 
personer med utvecklingsstörning, säger Lena 
Markeby Larsson. Eftersom fler personer med 
utvecklingsstörning blir äldre idag än tidigare, 
ökar risken för att somatiska sjukdomar kan 
uppstå, som t ex hjärt- och kärlsjukdomar, 
ledvärk och diabetes. Tyvärr fungerar ofta 
hälso- och sjukvårdens stöd till gamla personer 
med utvecklingsstörning sämre än till andra. 
Många får inte de regelbundna hälsokontroller 
som de borde få. 

”Det brister i stödet
till de äldre!”

Lena Markeby Larsson, Kerstin Lundström. Att 
åldras som utvecklingsstörd. Octopus Demens AB 
2007, 64 sidor. 150 kr. Kan beställas från: tel 0702-
716964 eller från: lena.markeby@telia.com

Lena Markeby Larsson.
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Karin Salomonsson Wohlin. Förskrivning av psykofarma-
ka till vuxna med utvecklingsstörning. 2008. 
Kan fås från: karinsalomonsson@yahoo.com

Omprövning och utsättningsförsök görs sällan 
och hälften av de som får antidrepressiva lä-
kemedel har ingen diagnos, som stämmer med 
medicineringen.

L äkaren Karin Salomonsson Wohlin har stude-
rat tio vuxna utvecklingsstörda, som har ett 
särskilt boende inom upptagningsområdet 

för en vårdcentral i Uppsala och som fick någon typ 
av psykofarmaka. 

Hälften saknade diagnos
Det visade sig att samtliga fick något antidepressivt 
medel. Hälften av dem fick också sömnmedel eller 
medel mot oro och ångest. Tre personer fick läkeme-
del mot psykos. Samtliga dessa var förskrivna inom 
psykiatrin, liksom hälften av de antidepressiva med-
len. 

Halva antalet av dem med antidrepressiva medel 
saknade diagnos i överrensstämmande med indika-
tionen. Misstänkta biverkningar var dokumenterade 
hos tre av de tio patienterna.

Stora brister i 
  psykofarmakaförskrivning

 

Många personer med utvecklingsstörning får anti-
depressiva läkemedel trots att de inte har någon 
sådan diagnos. Det har läkaren Karin Salomonsson 
Wohlin konstaterat i en undersökning.
I en rapport till Socialstyrelsen har man också kon-
staterat att förskrivningen av psykofarmaka till ut-
vecklingsstörda ofta sker slentrianmässigt och utan 
bra samverkan med anhöriga och personal. 

Onormalt långa behandlingstider
Karin Salomonsson Wohlin har starka invändningar 
mot de långa behandlingstiderna. För dem med anti-
depressiva medeln var medelbehandlingstiden 3,8 år, 
för lugnande medel 3,5 och för de antipsykotiska 12 
år. Utsättningsförsök eller omprövning av behand-
lingen gjordes mycket sällan. De patienter som fått 
sitt läkemedel inom psykiatrin hade – till skillnad 
från de som bedömts inom primärvården – ofta or-
dinerats habiliteringsinsatser av olika slag. 

Måste förbättras
 Primärvården måste förbättra sitt omhändertagan-
de av denna patientgrupp. Det finns behov av re-
gelbundna läkemedelsgenomgångar, likt dem som 
är rekommenderade inom äldrevården, framhåller 
Salomonsson Wohlin.
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Stora brister i 
  psykofarmakaförskrivning

 

I ett nationellt projekt har psykiater Lena Ny-
lander och psykolog Tullie Severin undersökt 
hur stödet till personer med psykiska problem 
fungerar i landet. Även de har kunnat konsta-
tera att det finns stora brister i psykofarmaka-
förskrivningen.

M ånga anhöriga beskriver stora problem 
kring den farmakologiska behandlingen 
av sonen/dottern. Speciellt gäller det be-

handling med psykofarmaka. Många brukare får 
svåra biverkningar av sin medicinering, inte minst 
kognitiva sådana. Det föreligger stor risk för över-
medicinering eller undermedicinering. 

Förskrivningen sker ofta slentrianmässigt och ut-
värderas inte trots att den ofta fortgår över lång tid. 
Kunskapen om farmakologisk behandling av mål-
gruppen är ringa och innehas endast av ett fåtal 
personer i landet. Även om man är ”specialist” inom 
området är problemen komplexa och medicininställ-
ningen svår att göra. 

Det finns önskemål från anhöriga att samla kunska-
pen om farmakologi och utvecklingsstörning i form 
av handböcker och skrifter. Anhöriga vill ha informa-
tion om verksamma mediciner, mindre verksamma, 
biverkningar, upp- och nedtrappning av medicin etc. 
De är intresserade av internationell praxis och forsk-
ning inom området och önskar en samlad nationell 
och internationell kunskap och information. Denna 
handbok och/eller informationsskrift bör tas fram 
för både barn, ungdomar och vuxna med utveck-
lingsstörning. Enligt anhöriga är medicininställning 
speciellt svår under brukarens tonårsperiod.

Svårt att få hjälp
Även personalen är skeptiska till det stöd som perso-
ner med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa får av 
primärvården. Här är två röster:

”Vår erfarenhet är att det ofta saknas hjälp att få 
kring den psykiska ohälsan för dessa personer. Vi 
blir ofta hänvisade till vårdcentralen där man saknar 
kunskap kring personer med utvecklingsstörning. 
Vi hänvisas vidare till psykiatriska mottagningen där 
man inte heller har denna kunskap och hänvisar oss 
tillbaka till vårdcentralen eller till vuxenhabilitering-
en.” 

”Det största problemet som jag ser det är att det inte 
finns någon utstakad väg att gå kring dessa personer 
utan man måste starta från noll varje gång. Det näst 
största problemet är att det är svårt att få någon att 
vilja göra en utvärdering av psykofarmaka som per-
sonen har.” 

Slentrianmässig medicinering
De genomgångar som gjorts på olika orter talar för 
att en del av medicineringen sker slentrianmässigt 
och att denna slentrian inte motverkas av det numera 
vanliga apodosförfarandet. Apodosadministreringen 
av läkemedel ökar säkerheten genom att patienten 
får ordinerade läkemedel på ett riktigt sätt. Men sä-
kerheten i själva ordinationen påverkas inte och den 
kanske till och med riskerar att försämras genom 
detta förfarande. 

Det är inte helt omöjligt att fler negativa effekter 
och beteendeproblem orsakas av dåligt genomtänkt 
och bristfälligt utvärderad medicinering än vad som 
faktiskt förbättras eller lindras enligt en undersök-
ning i England år 2000.

Brist på samverkan
Bristen på samverkan och önskan om samverkan är 
ständigt återkommande kommentarer. 

Personal önskar samverkan mellan brukare, anhö-
riga, personal och övriga vårdgivare. Man önskar en 
bred samverkan mellan allmänläkare, psykiater, sjuk-
sköterska, psykolog, anhöriga, boendepersonal och 
personal inom daglig verksamhet. Många känner sig 
inte delaktiga i processen kring brukaren och blir 
inte kallade till vårdplaneringar etc..

Ett stort antal personal och professionella personer 
kring brukaren beskriver svårigheter att få till stånd 
en fungerande samverkan och ett fungerande samar-
bete med psykiatrin, oavsett var man än bor i landet. 
Många försök görs, men intresset för målgruppen 
inom psykiatrin är ringa. Några rapporterar att sam-
arbete har inletts med psykiatrin, men att det ofta är 
kring en enstaka brukare. Samarbetet har en tendens 
att rinna ut i sanden om någon av ”eldsjälarna”, som 
initierat samverkan, slutar. Andra beskriver svårighe-
ter att samverka och samarbeta med primärvård och 
habilitering.

      KG

Lena Nylander, Tullie Sewerin. Rapport från ett nationellt 
projekt. Nationell psykiatrisamordning, Socialstyrelsen. 
2009-02-01. 
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A nitha Andersson är avdelningschef för LSS- 
verksamheten och har arbetat länge i verk-
samheten både på Johannesberg och på 

gruppbostäder i Mariestad. Jag träffar Anitha tillsam-
mans med chefen för daglig verksamhet, Birgitta 
Bredh och gatuchefen Ulf Vallgren.

Ulf berättar ”Vi hade en Stadsmiljödag 2004, där 
påpekade jag att vi behöver fler händer för att hålla 
ordning i vår stad”. Kontakt togs med Anitha Anders-
son med frågan om några av de personer som har sys-
selsättning på daglig verksamhet kunde vara intres-
serade att hjälpa till.

Efter det har allt rullat på med parkgrupper, ka-
fégrupper och kioskgruppen på sjukhuset. På Ma-
rieholmsskolan, där gymnasiet har Omvårdnadspro-
grammet, sköter en grupp kioskverksamheten.

Många arbetskamrater
Jag träffade gruppen som ansvarar för en del städ-
ning och kaffeservering på stadshuset.

Cissi Ekholm berättar: ”Jag ansvarar för att det är 
fint i matsalen och så dammsuger jag Vänersalen och 
jag har ansvar för blommorna i Stadshuset”.

På frågan om vad som är det bästa med jobbet på 
stadshuset svarar Ola Larsson: ”Jag har så många ar-
betskamrater här både nära i vår grupp och alla an-
dra som jobbar här”. 

Ola fortsätter med att berätta hur en anställd på 
stadshuset frågade honom om när han skulle ha se-
mester så att den personen kunde ta semester sam-
tidigt.

Lars Eklöv sköter om lapparna som visar var kaf-
fevagnarna ska vara när det är sammanträde. Efter 
sammanträdet ska alla koppar tillbaka till köket och 

Efter Johannesberg
Av Brittmarie Fagerlund

Vad hände i vårdhemsstaden Mariestad efter nedlägg-
ningen av Johannesbergs vårdhem?
Under flera år arbetade jag på Johannesberg. Utflytt-
ningen till gruppbostäder och elevhem deltog jag i. De 
sista barnen som var kvar flyttade till Skövde och jag 
följde med. Därmed var min tid på vårdhemmet över.
 Jag har hört att det finns en väl fungerande daglig verk-
samhet i Mariestad, jag blev nyfiken och åkte dit.

rummet ska snyggas till igen. Lars sköter också om all 
trappstädning med den äran.

En parkgrupp kvar
Där Johannesbergs vårdhem låg finns nu annan verk-
samhet, men en parkgrupp är kvar. Kriminalvården 
har övertagit en del byggnader så nu arbetar gruppen 
på statlig mark också.

Jan-Olof Lundgren är handledare för den grupp 
som arbetar i centrum. Han berättar om en episod 
som gör honom glad varje gång han tänker på den. 
”En morgon när jag kom till vår lokal satt en av delta-
garna i gruppen och väntade, han reste sig upp och 
gick fram till mej, klappade mej på axeln och sa Väl-
kommen till jobbet”.

Jan-Olof ser hur människor växer när de blir en del 
av samhället. En viktig del har varit de arbetskläder 
som kommunen håller med – lika för alla gäller här.

En av parkgrupperna är mobil och åker till bl.a 
Lyrestad och Sjötorp för att hålla fint. När gruppen 

Cissi Ekholm, Ola Larsson och Lars Eklöv.
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hade varit två dagar i Sjötorp ringde en man till kom-
munen och frågade vem som gjort så fint i det lilla 
samhället vid Göta Kanal. Han fick svar och skänkte 
en tårta till gruppen som tack.

Får uppskattning
Uppskattning ges också av många Mariestadsbor och 
företagare i staden, det är inbjudan på kaffe och del-
tagande i olika festligheter. Även i politikernas årsbe-
rättelse är grupperna omnämnda för ett gott arbete 
för kommunen.

I Mariestad finns också ett dagcenter, Ankaret, som 
enhetschefen Birgitta Bredh beskriver som en plats 
för allt från miljöombyte till arbete. Det har lagts ner 
mycket arbete på att hitta andra arbetsuppgifter ut-
anför dagcentret i kommunen, 54 personer finns i 
olika grupper ”på stan”, 18 personer har individuella 
platser. Det finns en arbetscoach som skaffar nya ar-
betsplatser och följer upp de personer som arbetar 
på olika platser.

Birgitta Bredh, Ulf Vallgren och Anitha Andersson. Torbjörn Blomgren och Kjell Gustavsson.

Flyttar till egen lägenhet
Att människor växer när de blir en del av samhäl-
let visar sig också genom att människor flyttar från 
gruppbostäder till trapphus för att sedan ha en egen 
lägenhet med lite hjälp. När jag pratade med Cissi 
och Ola lyste de av stolthet både för arbetet och den 
egna bostaden.

På väg ut från Mariestad träffade jag två personer 
som jag kände igen från den tiden jag arbetade på Jo-
hannesberg. Jag stannade och pratade med Torbjörn 
Blomgren och Kjell Gustavsson, som gick och plock-
ade skräp vid småbåtshamnen. ”Det här är ett bra 
jobb i lugn takt. Nu får vi inte punktering på cyklarna 
och hundarna skär sig inte i tassarna av trasigt glas”. 
Torbjörn instämmer med ”det är bra att jobba här”.

Fick möjlighet att växa
Så bra det blev med avvecklingen av Johannesberg, 
många människor fick möjligheten att växa tack vare 
kloka människor i sin omgivning, som tror på män-
niskors inneboende kraft och ger dem chansen att 
utvecklas i samhället. Jag tror att Emanuella Carl-
beck, som nu står staty i parken på Johannesberg, 
instämmer.

Den äldsta anstalten
”Det är en dag i mars 1875. I den lilla staden Skövde sätter sig några 
flyttlass i rörelse. Fyra vagnar lastade med udda och slitna möbler, 
packlårar och husgeråd letar sig sakta fram över smala och ojämna 
gator och försvinner på landsvägen norrut”. 
Så skriver föreståndaren Emanuella Carlbeck om hur resan ”med 30 
skyddslingar och 17 tjenare” till Mariestad började. Hon blev den mest 
omtalade poinjären inom sinnesslövården och fick se sin anstalt Jo-
hannesberg växa till 100 platser vid sekelskiftet, den största i vårt land 
redan då. I mitten av 1930-talet hade platsantalet tredubblats, men 
likväl hade man 170 personer som väntade på att få vård där. 
Johannesberg var tidvis den mest föredömliga anstalten i vårt land.  
Utländska besökare och konferenser förlades hit och man utbildade 
vårdarinnor för hela landet. Den bildade ett eget samhälle i det lilla 
Mariestad med egen kyrka och mer än ett tusen vårdade och personal 
med familjer – många bodde inom området. Högsta platsantalet nåd-
des i mitten av 1960-talet med över 600. 
1984 beslöt landstinget efter många debatter om avveckling. 1993 
flyttade de allra sista. ”Det blev en omvälvande och inte sällan smärt-
sam process för alla inblandade”, skriver Ann Wiking i sin utmärkta bok 
Johannesberg – en vårdhistoria (Länsmuseet Skara 1995).
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I ett betänkande med det fyndiga namnet Brist 
på brådska föreslås att aktivitetsersättningen 
ska avskaffas. De med måttlig och svår utveck-
lingsstörning ska få Sjukersättning för unga, 
SU. De med lindrig sådan ska hänvisas till Ar-
betsförmedlingens särskilda insatser. 

Å r 2003 infördes aktivitetsersättning för dem i 
åldern 19 – 29 år med arbetsförmågan ned-
satt till minst en fjärdedel p g a funktionsned-

sättning. 
Meningen var att de skulle få aktiviteter som ut-

vecklade deras arbetsförmåga, men så blev det inte. 
Få får sådana och ännu färre deltar i arbetsmark-
nadsåtgärder. Endast tre procent lämnar sin aktivi-
tetsersättning för att börja ett arbete. Ersättningen 
har fungerat som en olycklig inkörsport till förlängd 
ersättning. 

Initiativlöshet
Den vanligaste formen av aktivitet för dem som har 
aktivitetsersättning är daglig verksamhet i kommu-
nal regi. Försäkringskassan har inte gjort så mycket 
åt dem som inte vill ha daglig verksamhet. Ofta har 
man bara uppmanat den enskilde att själv hitta nå-
gon aktivitet – dom betalar gärna! Men det tycks som 
om den enskilde har varit lika initiativlös som försäk-
ringskassan.

En sorglig studie
Som så ofta i utredningar hittar man det intressan-
taste i bilagorna. Där redovisas en noggrann studie 
av 54 akter på personer som fått aktivitetsersättning. 
Det är en sorglig läsning. 

När man ansöker om aktivitetsersättning behöver 
man bara bifoga ett läkarutlåtande som styrker att 
man har nedsatt arbetsförmåga. Ofta ger dessa ut-
låtanden en alltför dyster och ofullständig bild av 
arbetsförmågan, menar utredningen. Till exempel 
har en av läkarna, som avgett ett flertal utlåtande, 
bara skrivit att han eller hon kan inte konkurrera på 
den öppna arbetsmarknaden. De flesta skriver bara 
ett fåtal korta meningar. I nästan samtliga utlåtanden 
anses arbetsförmågan vara helt nedsatt, utan att man 
anger på vilka grunder man gjort bedömningen. 

Läkare som saknar utbildning i rehabilitering kan 
inte bedöma arbetsförmågan. Ändå görs detta och 
försäkringsläkaren instämmer nästan alltid. 

Och värst av allt: Försäkringskassan låter sig nöja. 
Utredningens slutsats är att någon arbetsinriktad 

rehabilitering ”förekommer inte i någon nämnvärd 
utsträckning”.   

Vilka diagnoser har det unga?
Sammanlagt får 22 000 aktivitetsersättning. År 2007 
nybeviljades 6 700 sådana. Det kan jämföras med att 
1995 fick 1 900 i åldern 16 – 29 förtidspension. Anta-
let har stigit år för år och beräknas fortsätta så. Mål-
gruppen har blivit betydligt mer heterogen än tänkt. 

Ca 75 % av dem som får aktivitetsersättning har 
en psykisk diagnos – de svarar för hela ökningen. År 
1990 – alltså tre år innan aktivitetsersättningen in-
fördes – fick 930 personer i den aktuella åldern för-
tidspension pga psykisk sjukdom eller psykiska funk-
tionsnedsättningar. År 2007 var antalet 5 000. De nya 
diagnoserna består främst av Aspergers syndrom och 
hyperaktivitetsstörningar. Även diagnoser som ång-
est, depression och stress har tillkommit, mindre hos 
män, mer hos kvinnor.       

Utredningen pekar även på att nästan halva anta-
let av dem som beviljades aktivitetsersättning 2003 – 
2004 hade varit sjukskrivna under lång tid för depres-
sion, ångest och stress. Det gällde särskilt kvinnor i 
åldern 25 – 29 år.

Ohälsoskulden växer
De framtida kostnaderna för det ökade antalet per-
soner med aktivitetsersättning kan beräknas genom 
den så kallade ohälsoskulden.  Med den termen menas 
de kommande utgifter som staten beräknas få när 
de som i yngre åldrar med ersättningar blir äldre. År 
1996 beräknades ohälsoskulden till 26 miljarder – nu 
har den stigit till 69 miljarder. 

Ökat antal med lindriga funktionshinder
Utredningen fastslår att det är inte unga människor 
med omfattande funktionshinder som har ökat. Det 
är de med lindriga. 

Ungdomarna själva rapporterar ökade sömnsvå-
righeter, trötthet, ångest och oro. Man vet inte om 
detta beror på objektiva förändringar,  en reviderad  
diagnosticering eller en ökad kunskap om den egna 
hälsan. Utredningen menar dock att dessa förhållan-
den, eller ett samspel dem emellan, inte räcker för 
att förklara ökningen av antalet med aktivitetsersätt-
ning. 

Snabb ökning av ohälsa
Lina Eriksson på Folkhälsoinstitutet har undersökt 
psykisk ohälsa hos ungdomar i åldern 16 – 24 år. Hon 
menar att ökningen av ohälsan har varit snabb under 
de senaste decennierna. Orsaken ligger sannolikt i 
de höga förväntningarna på självförverkligande, på 
utbildning, större valmöjligheter och den kärva ar-
betsmarknaden. Kanske har även toleransen för psy-
kiska besvär minskat. Ungdomarna fick ta den största 

Aktivitetsersättningen slog fel
Av Karl Grunewald
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smällen av 90-talskrisen, säger hon. Dessa problem 
är större hos oss än i några andra europeiska länder. 
(Tidskriften Revansch 6/2008.)

Fler fullföljer inte utbildningen
Aktivitetsersättning kan ungdomar med funktions-
hinder även få för en förlängd skolgång. 80 procent 
som fick sådan år 2007 gick i vanligt gymnasium, men 
bara 36 % av dem fullföljde utbildningen mot nor-
malt 77 %. Man vet att de som inte fullföljer utbild-
ningen får svårare att klara sig på arbetsmarknaden.

Fördubblat antal i särskola
Under de senaste tio åren har antalet elever i gymna-
siesärskolan fördubblats. 

Orsaken är främst det ökade antalet ungdomar i 
grundskolan som lett till större undervisningsgrup-
per. Detta har inneburit ökade krav på skoleleverna. 
Allt fler diagnosticeras som avvikande. 

Till detta kommer att särskolans kommunalisering 
1994 medförde ändrade rutiner för att bedöma be-
hovet av särkoleundervisning. Den decentraliserade 
särskolan gjorde en förflyttning mellan skolformerna 
lättare. Elever som egentligen inte hade rätt att gå i 
särskola erbjöds ändå plats där enligt Skolverket

Det behövs en generös ersättning
Utredningen menar att de personer som sedan 
barndomen har en mycket omfattande och livslång 
funktionsnedsättning har behov av en ny och mera 
generös ersättning. Den bör ligga utanför både sjuk-
ersättningen och ålderspensionen och knytas till de 
handikappolitiska målen om full delaktighet i sam-
hället och jämlika levnadsvillkor. 

För dem som aldrig har kunnat arbeta leder det in-
komstbaserade försäkringssystemet till livslång fattig-
dom, skriver man, och rekommenderar regeringen 
att utreda frågan tillsammans med en översyn av han-
dikappersättningen och det statliga vårdbidraget.

Orsaken till att utredningen tar upp detta är bl. a. 
att den funnit att en del av dem som bor i bostäder 
med särskild service inte ens har råd att betala hyran, 
som har stigit kraftigt för många. Man presenterar två 
fall där den ene – en 22-årig man – har ett underskott 
på 3 180 kr per månad. Föräldrarna måste betala un-
derskottet. Det andra är en 25-årig kvinna, som trots 
att hon får ett kommunalt bostadstillägg, har ett un-
derskott på 2 197 kr per månad. Utrymmet för ovän-
tade utgifter är obefintlig, skriver utredningen.

Sjukersättning till unga en tillfällig lösning
Utredningen föreslår en ny ersättning: Sjukersättning 
till unga, SU. Den ska utgå till personer i åldern 19–

29 år som har så omfattande funktionsnedsättningar 
”att en arbetsförmåga av någon betydelse inte kan 
antas komma att utvecklas.” 

SU förelås gälla redan f. o. m. januari 2010 och är 
en tillfällig lösning till dess man gjort en större över-
syn. Den som har aktivitetsersättning för nedsatt ar-
betsförmåga, som löper ut under 2010, ska kunna be-
viljas sådan för ytterligare en period om sex månader. 

SU kommer att gälla de med måttlig och grav ut-
vecklingsstörning, vissa med omfattande former av 
cerebral pares, vissa traumatiska hjärnskador och 
sjukdomar med ett progredierande förlopp. Man 
räknar med ett årligt inflöde om 1 200 personer.

Endast hel ersättning ska förekomma och det utan 
tidsbegränsning. Den föreslås vara densamma som 
för aktivitetsersättning. F. o. m. 30 år gäller sjuker-
sättning (förtidspension). 

Meningsfull sysselsättning
Utredningen föreslår inga regler för vilka aktiviteter 
som ska vara tillåtna eller ej tillåtna under tiden man 
får SU. Man anger att en av de viktigaste insatserna 
är meningsfull daglig sysselsättning. Kommunen har 
redan idag både ett generellt och ett speciellt ansvar 
för att anordna sådan.

Beträffande antalet som bör få SU är det omöjligt 
att ange annat än ett ungefärligt antal, skriver man. 
En skattning stannar vid en procent av en årskull. 
Det skulle innebära ett tusen per år. För de äldre kan 
siffran vara något högre, kanske i snitt 1 200 per års-
grupp. 

Det är olyckligt och felaktigt att utredningen före-
slår beteckningen sjuk för målgruppen. Man kan 
hoppas att handikappförbunden protesterar mot det 
och föreslår en mera adekvat beteckning.

Arbetsmarknadspolitiskt stöd till unga
De unga som inte har omfattande funktionshinder 
och därför inte får Sjukersättning för unga, SU, ska hän-
visas till Arbetsförmedlingen. Där ska den som är 18–
29 år och som har en funktionsnedsättning som för 
avsevärd tid innebär nedsatt arbetsförmåga och har 
behov av särskilda insatser, få stöd.  Arbetsförmed-
lingen övertar därmed ansvaret från Försäkringskas-
san. Den ska kunna erbjuda följande insatser:

Aktivitetsersättningen slog fel
Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen. 
SOU 2008:102. 220 sid. Pris 275 kr. Kan beställas från 
Norstedt Juridik/Fritzes, tfn: 08-690 91 90
e-post: order.fritzes@nj.se
Kan också laddas ner gratis från: www.regeringen.se
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• Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen.
• Särskilda  insatser för syn- och hörselskadade.
• Stöd till personligt biträde.
• Särskild stödperson för introduktion och 
  uppföljning (SIUS).
• Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet.
• Lönebidrag, skyddat arbete, 
  utvecklingsanställning och trygghetsanställning.
• Anställning på Samhall.
För att klara det uppdraget bör Arbetsförmedling-

ens insatser stärkas och verksamheten för målgrup-
pen ska finansieras genom en särskild anslagspost. 
Följande åtgärder ska förtydligas: 

Bättre stöd
Innehållet i stödet ska utökas och tidsbegränsningar 
för insatserna och för arbetspraktik ska tas bort.

Utvecklingsanställning ska kunna kombineras med 
SIUS och uppföljningsstödet inom SIUS ska kunna 
lämnas i upp till två år. 

En utvecklingsanställning på deltid ska kunna kom-
bineras med ett arbetsmarknadsprogram som berät-
tigar till aktivitetsstöd på deltid. En sådan kombina-
tion ska undantas från dagens tidsbegränsning för 
utvecklingssamtal.

Dessutom rekommenderas regeringen att se över 
möjligheterna att öka offentliga arbetsgivares ansvar 
för att underlätta för unga med funktionsnedsätt-
ning att etablera sig på arbetsmarknaden.

De unga som kan begära särskilda insatser hos Ar-
betsförmedlingen är de med Aspergers syndrom, hy-
peraktivitetsstörningar, inlärningssvårigheter, lång-
variga depressioner, vissa neurotiska syndrom och 
liknande. Tillståndet ska vara så omfattande att Ar-
betsförmedlingens särskilda insatser är motiverade. 

De med lindrig utvecklingsstörning ska räknas till 
målgruppen  såvida de har behov av särskilda insatser. 
(Det står inte uttryckligen, men framgår indirekt). 

Arbetsförmedlingens särskilda insatser
Utredningen föreslår denna definition av målgrup-
pen för ”Arbetsförmedlingens särskilda insatser”: 

”Personer i åldern 19 – 29 år som till följd av  en sjuk-
dom, skada eller liknande har en funktionsnedsättning 
som för avsevärd tid innebär en nedsatt arbetsförmåga 
och som medför behov av särskilda insatser för att de ska 
kunna etablera sig på arbetsmarknaden.” 
Det innebär att funktionsnedsättningar som beror 

på sociala eller liknande omständigheter inte ingår i 
målgruppen.

Enligt en förordning ska Arbetsförmedlingen i sam-
arbete med skolan säkerställa att unga får tillräckligt 
med stöd i övergången till arbetslivet.

Förtydliga målgruppen
Även LSS-kommittén tar upp dessa problem. Den 
anser att målgruppen för daglig verksamhet måste 
förtydligas. 

Arbetsförmedlingen måste tillsammans med För-
säkringskassan pröva möjlighet till lönearbete. Up-
penbart gäller detta LSS-berättigade ungdomar med 
relativt lindriga funktionsnedsättningar.

I sin fulla tillämpning innebär detta att ett antal 
personer överförs från kommunens ansvar för daglig 
verksamhet till Arbetsförmedlingens särskilda ansvar 
för unga. Initiativet ligger i händerna på den enskilde, 
den gode mannen och på  tjänstemän i samverkan.

Aktivitetsersättning för förlängd skolgång 
upphör 2010
Studiefinansieringen bör bli en del av det ordinarie 
studiestödssystemet. Om en person med funktions-
nedsättning inte har avslutat sina grundläggande stu-
dier då vederbörande fyller 20 år ska han eller hon få 
del av det högre studiebidragsbeloppet tills studierna 
avslutats. Det gäller även om studierna bedrivs inom 
vuxenutbildning för utvecklingsstörda, s. k. särvux.

Övrigt
Från juli förra året gäller nya regler för icke tidsbe-
gränsad sjukersättning (förtidspension); arbetsför-
mågan måste vara stadigvarande nedsatt, i praktiken 
för överskådlig framtid. Men man har numera rätt att 
arbeta utan att det påverkar ersättningen. Det rör sig 
om upp till 42 800 kr på ett år.

Ofullständiga betyg
För att komma in i gymnasiet krävs endast godkänt i de s k kärnämnena svenska, engelska och matematik. 
Grundskolorna har därför alltmer utvecklats till treämnesskolor. Det gäller särskilt storstädernas. Det leder 
till att elever från ekonomiskt, socialt och utbildningsmässigt fattiga hem får en ofullständig grundskoleutbild-
ning. Över 14 % av eleverna i storstäderna kom inte in i gymnasiet. ”Det skapar ett utanförskap som gör att 
ungdomarna känner sig som främlingar i samhället. Det är ett skrämmande scenario”, säger Metta Fjelkner, 
ordförande i Lärarnas riksförbund. 
Man kan mäta hur mycket niornas betygsresultat kostar kommunen, d v s kostnaden per betygspoäng. Den är 
högst i glesbygdskommunerna och i storstäderna. 

Dagens Samhälle 41/2008.
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Samverkan 
– ett måste

Socialstyrelsen vill att kommuner och landsting ska samverka bättre så att varje individ 
ska kunna ”skapa sitt mönster av skräddarsydda insatser”. Nu har man skrivit en Före-
skrift och en Vägledning som förhoppningsvis ska leda dit. Lena McElwee, leg. psykolog 
och utredare på Socialstyrelsen, berättar här om bakgrunden.

Av Lena McElwee

N är jag för många år sedan började arbeta 
med personer med utvecklingsstörning 
var de stora frågorna hur man på en 
institution skulle kunna skapa förutsätt-

ningar för ett gott liv och hur vi som arbetade där 
skulle kunna få en helhetssyn på dem som bodde där. 

Gunnar Kylén kom med sin 
skrift Helhetssyn på människan 
och ganska snart blev det tyd-
ligt att det inte fanns förutsätt-
ningar att inom en institution 
få till stånd sådana livsbetingel-
ser som ingår i ett gott liv. Ex-
empelvis fanns inga möjlighe-
ter för dem som bodde där att 
skapa sig en privat sfär. Mycket 
har hänt sedan dess, men det 
finns fortfarande diskussioner 
som klingar välbekant.

Individuell plan
1994 års handikappreform 
innebar ett definitivt slut på 
särskilda verksamheter och re-
surser för barn och vuxna med utvecklingsstörning. 

Att bo som andra, att gå eller åka till jobbet som 
andra blev verklighet för många, liksom att gå till 
doktorn på vårdcentralen eller gynekologen på den-
nes mottagning. 

Borta var doktorn på vårdhemmet som hade skött 
alla behov, men som också hade en del kunskaper om 
personer med utvecklingsstörning. 

En insats i LSS, rådgivning och annat personligt 

stöd, skulle stå för den särskilda kunskapen om hur 
det är att leva med stora funktionshinder. Insatsen 
skulle ge den enskilde och även anhöriga rätt till ex-
pertstöd av personal med särskild kunskap om lev-
nadsvillkoren för människor med stora och varaktiga 
funktionshinder. 

För att varje individ skulle kunna 
skapa sitt mönster av skräddarsyd-
da insatser inrättades möjligheten 
att få en individuell plan. Dess-
utom fick huvudmännen en skyl-
dighet att samverka med varandra 
och i det ingick också att utveckla 
former för samverkan. 

Bristerna ledde 
till föreskrifter
Redan när reformen följdes upp 
av Socialstyrelsen 1997 framkom 
tecken på att samverkan mellan 
kommuner och landsting sviktade. 
Signalerna om det blev med tiden 
allt fler och allt starkare.

Bristerna sågs till sist som så all-
varliga att Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter 2008, 
med krav på att kommuner och landsting ska ha ge-
mensamma rutiner för samverkan. 

Stuprörlogik är ett populärt sätt att beskriva hur 
varje organisation bara tar ansvar för sin verksamhet. 
Människors behov är inte uppdelade efter samma 
mall som stödsystemen, och det måste ingå i samhäl-
lets ansvar att se till att nödvändig samverkan fung-
erar. 

”Bristerna sågs 
till sist som så 
allvarliga att 
Socialstyrelsen 
bedömde att det 
var nödvändigt 
att utfärda 
föreskrifter”
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Föreskrifter och allmänna råd formuleras som en 
lagtext och för att ge mer ”kött på benen” komplette-
rades de formella dokumenten med en vägledning, 
Samverkan i re/habilitering – en vägledning. 

Både föreskrifterna och ”Vägledningen” är skrivna 

på ett ganska allmänt sätt eftersom de ska tillämpas i 
alla verksamheter som arbetar med re/habilitering. 
Det gör att varje område kan behöva diskutera sig 
fram till hur de ska användas i den egna verksamhe-
ten. 

Vad säger Socialstyrelsen?
Enligt föreskrifterna ska verksamheter, som möter 
enskilda som har behov av samordning, erbjuda så-
dan hjälp. De som har långvariga behov som ska prio-
riteras. 

Kommuner och landsting ska gemensamt ta fram 
rutiner för samordning av insatser till enskilda. Ru-
tinerna kan se olika ut i olika kommuner, men hu-
vudsaken är att man kommer överens om hur det 
gemensamma ansvaret ska lösas. 

Personal som har ansvar för samordning ska utses 
och i ansvaret ingår att tillsammans med den enskilde 
utforma en plan för det fortsatta arbetet. Det är ett 
chefsansvar att se till att den personal som ingår i ett 
samarbete kring en person, har de förutsättningar 
som behövs för att kunna genomföra planen. Det är 
bara om den enskilde har lämnat sitt samtycke som 
en samordning får göras. 

Flertalet barn och vuxna med utvecklingsstörning 
har långvariga behov, men det är sannolikt inte alla 
som kommer vilja ha hjälp med samordning. 

Inte enkelt att samarbeta
Mycket vackert är sagt om nödvändigheten att samar-
beta till nytta för enskilda människor. Att samarbeta 
är inte enkelt och kraven på personal inom grupp-
bostäder, dagliga verksamheter och habiliterings-
verksamheterna kan vara både motsägelsefulla och 
orealistiska.

I skriften ”Samverkan i re/habilitering – en vägledning” 
ger Socialstyrelsen sin syn på några viktiga begrepp:

• Om helhetssyn
Med helhetssyn menas att ta hänsyn till och väga sam-
man alla livsområden och kriterier på livskvalitet som 
är relevanta och viktiga i brukarens liv. Det är bru-
karen som är navet i rehabiliteringsprocessen – inte 
huvudmännen, verksamheterna eller personalen.

• Om gränsöverskridande samverkan 
Det är myndigheternas och personalens ansvar, inte 
den enskildes eller hans anhöriga, att hitta en arbets-
modell där olika insatser harmonierar med varandra. 

I vägledningen påpekas att det är särskilt viktigt att 
samverkan fungerar när den enskilde byter fas i livet; 
tex från barn/elev till vuxen med behov av kontakter 
med vuxensjukvården. 

Utöver att kommuner och landsting utformar ru-
tiner, behöver de anamma ett gemensamt förhåll-
ningssätt, så att det enskilda barnet, den unge eller 
den vuxna personen får insatser som samspelar med 
varandra. Ett gemensamt ansvar måste tas för gräns-
problemen, annars kan det inte fungera för den en-
skilde. 

Finns att ladda ner 
på Socialstyrelsens hemsida

www.socialstyrelsen.se
SOSFS 2008:20. Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om ändring i föreskrifterna och all-
männa råden (SOSFS 2007:10) om samordning av 
insatser för habilitering och rehabilitering.
Socialstyrelsen 2008. 8 sidor. Pris inkl. moms: 31 kr. 
Artikelnummer: 2008-10-20

Samverkan i re/habilitering – en vägledning. Soci-
alstyrelsen 2008.72 sidor, Pris inkl. moms: 110 kr. 
Artikelnummer: 2008-126-4

Båda skrifterna kan beställas från tel: 08-779 96 66 
eller e-post: socialstyrelsen@strd.se
Den kan också laddas ner gratis som PDF-fil från 
Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se

 

”Kommuner och 
landsting ska 
gemensamt 
ta fram rutiner 
för samordning 
av insatser 
till enskilda”
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• Om etiska överväganden 
Behovet av samverkan måste bedömas för varje en-
skild brukare utifrån dennes unika behov, önskemål 
och övriga förutsättningar. Fördelarna med samver-
kan måste överväga riskerna för att brukarens inte-
gritet åsidosätts, genom att myndigheterna får mer 
information än nödvändigt. 

• Om målen
Övergripande mål för habiliteringsinsatserna är att 
förbättra individens livskvalitet. Men det är ett svår-
definierat begrepp, eftersom det inte finns något 
självklart samband mellan individens funktions- eller 
färdighetsnivå och den upplevda livskvaliteten. 

• Om alla hinder
Det kan finnas formella hinder som gör det svårt att 
samverka, men erfarenheterna visar att de sällan är 
av avgörande betydelse. Däremot finns andra hinder 
som det kan vara bra att vara uppmärksam på. 

Det är till exempel lätt att uppleva den egna verk-
samheten som särskilt viktig och central. Då missar 
man att andra tolkar verkligheten utifrån sin egen 
yrkesgrupp eller organisation. Finns det dessutom 
bristande kunskap om andras kompetens och man-
dat försvåras samverkan påtagligt. 

Förutsättningar för effektiv samverkan är som störst 
när deltagarna från olika organisationer upplever sig 
ha en jämbördig ställning. 

• Cheferna har nyckelroll
Cheferna har en nyckelroll för hur samverkan ut-
vecklas. Det är många gånger avgörande om berörda 
chefer gemensamt visar att samverkan är viktigt. I de 
flesta verksamheter finns strikta krav på att hålla årets 
budget, vilket kan bidra till att kortsiktiga insatser pri-
oriteras framför långsiktiga, som kan vara bättre för 
både individen och samhällsekonomin. 

Det kan vara till hjälp att diskutera igenom begrep-
pen och tänkbara hinder innan man träffas tillsam-

Vad är en föreskrift
och vad är ett allmänt råd?
Socialstyrelsen ger ut föreskrifter och allmänna råd som kommuner, landsting och enskilda vårdgivare 
måste känna till. Men vad är egentligen skillnaden mellan en föreskrift och ett allmänt råd?
Både en föreskrift och ett allmänt råd måste ha sin grund i en lag. 
Huvudmännen är skyldiga att följa vad som står i en föreskrift. För att Socialstyrelsen ska kunna utfärda 
föreskrifter krävs ett särskilt bemyndigande från regeringen. Socialstyrelsen har t ex fått bemyndigande 
att meddela föreskrifter för att garantera enskilda personers skydd till liv, personliga säkerhet eller hälsa 
inom vissa verksamheter. 
Allmänna råd  är rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas.
 

”Väl 
utvecklad 
samverkan 
ger en 
ständigt 
pågående 
fortbildning” 

mans med den person som 
vill ha hjälp med att få sina 
insatser samordnade. Vad 
betyder begreppen mer 
konkret i vårt samman-
hang? Vilka hinder kan fin-
nas som kan bli lättare att 
handskas med om de blir 
synliggjorda?

• Om vinster
I Vägledningen påpekas 
att när samverkan fung-
erar, får alla inblandade 
möjligheter att fördjupa 
sitt kunnande. Väl utvecklad samverkan ger en stän-
digt pågående fortbildning. 

Dessutom finns ekonomiska vinster att hämta om 
enskilda får sina insatser samordnade på ett effektivt 
sätt. Risken för dubbelarbete, långa väntetider och 
felaktiga bedömningar minskar väsentligt, vilket är 
till nytta både för den enskilde och för samhällseko-
nomin. 

Vad kommer att hända nu?
För att föreskrifterna och Vägledningen ska kunna 
göra någon nytta, måste de bli kända bland alla be-
rörda och det måste också finnas en atmosfär som 
stimulerar till samverkan. 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, har inlett ett samarbete för att stödja 
kommuner och landsting när de nu ska arbeta efter 
föreskrifterna. Vi inleder med ett seminarium för 
brukarorganisationerna, eftersom vi tror att det kan 
ha betydelse om brukarföreträdare frågar efter hur 
arbetet med de gemensamma rutinerna går och fak-
tiskt begär hjälp med samordning. Därefter inbjuds 
företrädare för kommuner och landsting till en dag 
med information och diskussion om vikten av sam-
ordning och vad de önskar att SKL och Socialstyrel-
sen ska bidra med. 
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	 	 	 	 	 	        Karl kommenterar: 

SKL instämmer i att LSS måste finnas kvar 
som en rättighetslag och säger sig vilja 

värna om lagen och dess intentioner. Men man anser 
att staten ska ta över hela finansieringen, medan kom-
muner, landsting och privata utförare får ta hand om 
utförandet. Endast under sådana förhållanden kan 
man ”säkerställa att stödet till den enskilde fungerar 
så bra som möjligt”. 

SKL:s ståndpunkt är ett allvarligt hot mot välfärden 
för personer med funktionshinder. I praktiken inne-
bär den ett dubbelt huvudmannaskap med oklara 
gränser. Försäkringskassan skulle, efter bedömning 
av experter – bl. a kommunens egna – besluta om 
pengar för utförandet. Ökar behovet begär man mer 
pengar. 

 All erfarenhet visar att ett sådant dubbelt huvud-
mannaskap är kostnadsdrivande och kräver regler 
och avtal som hindrar flexibilitet och främjar byrå-
kratisk tröghet.

 
Kommunerna har vida ramar
Orsaken till att SKL vidhåller att staten ska betala, trots 
att LSS-kommitténs utförliga analys visar orimlighe-
ten i en sådan ordning, är förtrytelsen över att lagar, 
föreskrifter och domar ”anger hur kommunerna ska 
sköta och prioritera sin verksamhet. Man vill att kom-
munerna ska få ”göra egna prioriteringar baserade 
på lokala ekonomiska eller politiska bedömningar”. 

Det är ett avslöjande klarspråk och en falsk argu-
mentering! 

LSS-lagen är en ramlag som ger vissa grundläggan-
de rättigheter till den enskilde. Lagen  anger också 
vad målet med dessa insatser ska vara (främja jämlik-
het och delaktighet, få möjlighet leva som andra, vara 
av god kvalitet, respekt för självbestämmande). 

Den stora variationen av insatserna kommunerna 

Kommunförbundet 
vill ha 

dubbelt huvudmannaskap!
LSS-kommittén föreslog att staten ska ta över huvudmannaskapet för personlig assistans, 
medan kommunerna ska behålla ansvaret för övrigt stöd till personer med funktionshinder. 
Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har nu skrivit ett långt och kritiskt remissyttrande 
där man vidhåller sin inställning att staten bör ta över alla kostnader för LSS. 

emellan visar att ramarna i LSS är vida nog. Idag har 
vissa kommuner tio gånger fler insatser än andra i 
förhållande till folkmängden. Och variationen i hur 
dessa utformas är mycket stor.

Undergräver engagemanget
De insatser som riksdagen i demokratisk ordning har 
beslutat att den enskilde ska ha rätt till, har vuxit fram 
under lång tid och de har utformats i samarbete med 
landsting, kommuner, enskilda och intresseorganisa-
tioner.  

När nu SKL i praktiken säger till sina medlemmar 
att ”det här borde ni egentligen inte behöva bekos-
ta”, så undergräver man kommunernas engagemang 
för tillämpningen av LSS. 

Denna hållning är idag det största hotet mot välfär-
den för personer med funktionsnedsättningar.  Det 
är också en av förklaringarna till varför så få får LSS-
insatser i vissa kommuner.  

Vill ha kvar rättigheterna
SKL har tidigare varit motståndare mot den enskildes 
rätt att överklaga ett beslut. Nu har man ändrat sig 
och vill att denna rättighet ska finnas kvar – det är ett 
steg i rätt riktning.

Men man är såklart starkt emot de sanktionsavgif-
ter som man kan åläggas om man inte verkställer ett 
domstolsutslag. Dessa avgifter ”försämrar kommu-
nernas ekonomiska möjligheter både att verkställa 
domar som att klara den ordinarie verksamheten”, 
skriver man. 

Man undrar om det inte är billigare för kommu-
nerna att verkställa den beslutade insatsen än att dra 
på sig böter.

SKL önskar att boende i gruppbostad och bostad 
med särskild service inte ska kunna kombineras med 

SKL:s yttrande 21 nov 2008 (dnr 08/3677) över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet 
att leva som  andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med  funktionsnedsättning 
(SOU 2008:77) . www.skl.se

Karl Grunewald
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personlig assistans. En sådan skulle kunna ge ”flexi-
bla lösningar och bästa möjliga utnyttjande av resur-
ser”. – Att det skulle övervältra stora kostnader på 
staten nämns inte!

Bra ståndpunkter
Några punkter i SKL:s remissvar förtjänar att tas på 
allvar:

• Det behövs en kraftfull satsning på kompetensut-
veckling inom LSS-området liksom tidigare inom 
äldreomsorgen. Ett förslag om detta bör finnas 
med i propositionen. 
• Insatsen ”särskilt anpassad bostad” bör utgå ur 
LSS då ingen ”riktigt vet vad den innebär”. 
• Insatsen särskilt expertstöd måste preciseras 
både vad gäller förutsättningar och innehåll.
• Den nya insatsen personlig service och boende-
stöd är synnerligen diffust beskriven. Det framgår 
inte av lagtexten vilka krav som ställs på beslut och 
utförande.
• I propositionen till LSS nämns i förbigående 
principen att personer inte ska ha merkostnader 
på grund av funktionsnedsättningar. Det hade va-
rit önskvärt med ett klargörande och en lagregle-
ring av hur principen ska tillämpas, något som är 
lätt att instämma i.

Kostnader
SKL skriver att man 1994 gjorde en kraftig missbe-
dömning av kostnadsutvecklingen för LSS, vilket kos-
tat kommunerna 5 miljarder. Därför är det angeläget 
att man i det kommande ekonomiska avtalet inför 
en kontrollstation. Genom att staten föreslås överta 
hela kostnaden för personlig assistans beräknar ut-
redningen att kommunerna kommer att spara 4,4 
miljarder under fem år fram. Å andra sidan får de 
vissa ökade utgifter, bl.a. för daglig verksamhet för 
psykiskt funktionshindrade. Kvar står en besparing 
på 3,5 miljarder kronor för kommunerna. 

SKL däremot räknar med att kostnaderna för 
80 000 individuella planer och aktivitetsplaner och 
nya beslut om personlig service med boendestöd blir 
så stora så att kommunernas besparingar minskar till 
1,3 miljarder fördelat på fem år.

Dessutom tar man upp investeringskostnader med 
en miljard för ytterligare 450 boenden och för ut-
redning, omprövning, dokumentering och distribu-
ering av 50 000 tidigare beslut. 

SKL tar även upp de gångna årens underskott på 
fem miljarder, vilket naturligtvis är utanför alla regler.

Vänsterpartiet har reserverat sig mot yttrandet. De 
anser bl a att det är viktigt att avsluta resonemanget 
om huvudmannaskap och att det är fel att införa en 
åldersgräns vid 65 års ålder för beviljandet av en ny 
LSS-insats.

     

... och de sjukaste orkar inte shoppa doktor

D en nationella vårdgarantin har ingenting nyt-
tat. Tillgängligheten till den svenska sjukvården 

är fortsatt ett stort problem. Kommunförbundens, 
SKLs, årliga försäkran om en god svensk sjukvård 
ter sig cynisk när så många inte kommer åt den. Så 
skriver ordföranden i Sjukhusläkarföreningen Marie 
Wedin. 

Och vidare: En lag om valfrihet är bra då den stär-
ker patienternas rättigheter, men den blir kosmetika 
för de sjukaste. De friska, starka, rika, som kan resa 
och känner systemet, orkar vara kunder och shoppa 
doktor. De socialt och ekonomiskt svaga, barn och 
åldringar, psykiskt sjuka och dem med livslånga, kro-
niska, komplexa sjukdomstillstånd blir aldrig kunder. 
Något måste säkra sjukvårdskvaliten för dessa hjälp-
lösa människor.

– Hon kunde gärna nämnt de livslångt flerhandi-
kappade, de gravt utvecklingsstörda på våra grupp-
bostäder. De åsidosatta.
Sjukhusläkaren 5/2008.   

Fritt vårdval?

T re landsting har infört fritt vårdval med ändrade 
ersättningsregler i primärvården. 60–80 % av lä-

karna anser att det medfört att man får det svårare att 
prioritera patienter med stora och kroniska vårdbe-
hov. – Det beror på att ersättningen per läkarbesök 
är lika hög oberoende av om det tar sex minuter eller 
fyrtio. Det blir väldigt olönsamt med de grundliga 
undersökningar som behövs när man ska ta om hand 
exempelvis multisjuka äldre, säger Kåre H. Jansson.
Läkartidningen nr 5/2009.

Bang 100 år

B arbro Alving, Bang, besökte sinnesslöanstalten 
Ulleberg i Karlstad. Om det skrev hon i Dagens 

Nyheter 18 februari 1951.
”Icke sinnesslöa blir gående år ut och år in: de har 
inte kraft att begära att få sin frihet, helt och fullt 
eller under förmyndare eller vilken kontrollform 
som kan vara lämplig. Än kusligare ter sig ofta pro-
ceduren när de skrevs in som barn. Än idag sker 
detta ofta på indikationer som hos dem som har 
avgörandet i sin hand vittnar om både okunnig-
het, oskicklighet och bygdemässig bekvämlighet. 
Fattigdom, skolsvårigheter, mindre lämpliga för-
äldrar – det är de tre fiender som dessa barn får 
emot sig i olika men lika mäktiga kombinationer.”

Barbro Alving 1939.
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Inte fattiga
B arn och vuxna med funktionsnedsättning har 

i genomsnitt inte en anmärkningsvärt låg eko-
nomisk standard i förhållande till befolkningen i sin 
helhet. Undantaget är de äldre. De har en låg stan-
dard jämfört med pensionärer i övrigt.

Det är slutsatsen i en departementspromemoria 
som publicerades i höstas. I den görs ett  unikt försök 
att beräkna hur många personer som har funktions-
nedsättningar. 

Man kommer fram till 1 300 000 personer. Man har 
beräknat deras ekonomiska situation med särskild 
hänsyn till anknytningen till arbetsmarknaden, som 
inte oväntat är låg, och till olika ersättningar. 

Förhållandet för de  olika diagnosgrupperna tas 
inte upp.

     
De funktionsnedsattas ekonomiska förhållanden. 
Ds 2008:78. Socialdepartementet. 72 sid.

Kompetenta handläggare
D et är ett svårt yrke att vara handläggare i LSS- 

frågor. Det kräver inte bara kunskaper om för-
fattningar, utan även om de ofta mycket speciella till-
stånd som man ska fatta beslut om. 

Nu har Socialstyrelsen  publicerat allmänna råd om 
personalens kompetens vid handläggning och upp-
följning av LSS-ärenden. 

LSS-handläggare bör ha socionomexamen eller 
social omsorgsexamen, skriver Socialstyrelsen. Sak-
nar de erfarenhet i yrket bör de få ett planerat stöd 
i minst ett år.

Socialstyrelsen förtecknar följande områden i vilka 
personalen bör ha teoretiska kunskaper och prak-
tiska erfarenheter för att självständigt arbeta med 
handläggning och uppföljning:

• Funktionshinder och dess konsekvenser
• Utredning och beslut
• Samtal och relationer
• Samverkan och samordning
• Regelverk och rättsutvecking
• Insatser
• Uppföljning och utvärdering  

Dessutom preciserar Socialstyrelsen hur handläg-
garens förhållningssätt och bemötande ska se ut. Man 
rekommenderar kontinuerligt stöd till LSS-handläg-
garna och tillgång till handledning samt utbildning 
för att de ska kunna upprätthålla kompetensen.

     

Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompe-
tens vid handläggning och uppföljning av ärenden som 
avser personer med funktionshinder, 
SOSFS 2008:32 (S); 25 november 2008.

Mer för pengarna
S amhall AB är ett statligt ägt bolag som har till 

uppgift att ge ett skyddat arbete till personer med 
funktionshinder. Stödet ska ge dem möjligheter att 
komma ut i arbetslivet och få ett avlönat arbete.

 Nu har Riksrevisionen granskat Samhall och kom-
mit fram till att flera som arbetar där skulle kunna 
lämna Samhall och börja i annat arbete, med eller 
utan stöd. Därigenom skulle fler funktionshindrade, 
som i dag är inskrivna hos arbetsförmedlingen, kun-
na erbjudas skyddade arbeten hos Samhall. 
      

Skyddat arbete hos Samhall. Mer rehabilitering för peng-
arna. RiR 2008:28. www.riksrevisionen.se

B yråkratin kring socialtjänsten har vuxit kontinu-
erligt. Syftet är gott – den enskildes rättsäkerhet 

måste stärkas – men kraven på handläggarna blir allt 
mer komplicerade. Det är väl i och för sig överkom-
ligt, men värre är det för den enskilde och de som 
företräder denne. 

Nu har socialstyrelsen publicerat andra upplagan 
av sin handbok om handläggning och dokumenta-
tion inom socialtjänsten. Den är på nära 300 sidor 
och just så välskriven som man kan begära av en myn-
dighet. Dessutom lätt att hitta i med ett bra sakregis-
ter för amatören.

Till socialtjänsten räknas den kommunala handi-
kappomsorgen, både den som ges enligt LSS och 
den enligt socialtjänstlagen. Därför är handboken ett 
måste för LSS-handläggare, föreståndare och andra 
inom handikappomsorgen. 

Utöver det vad titeln anger finns ett avsnitt med 
upp emot 20 områden, som man plötsligt kan bli 
indragen i, såsom sekretess, tolk, företrädare, po-
lisanmälan, tjänstefel, anmälningsskyldighet m.fl. 
 Föreskriften om samordning av insatser för (re)ha-
bilitering har man inte fått med.

Hur man dokumenterar insatser inom socialtjäns-

Dokumentera mera!
ten har blivit föremål för socialstyrelsens särskilda fö-
reskrifter. Det innebär nya rutiner för de flesta och 
ett vidgat ansvar för åtskilliga. Thomas Carlsson och 
Ann Nilsson har gett ut en särskild liten skrift i A-
5-format om det. I den ges detaljerade råd om hur 
den kan läggas upp och vad dokumenteringen ska 
innehålla. 

Ingen av de här två skrifterna har tyvärr inväntat 
revideringen av Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd om handläggning och dokumentation 
från 2006, som kom ut samma år, 2008.

      

Socialstyrelsen. Handläggning och dokumentation inom 
socialtjänsten. 290 sid. 2008. Artikelnr. 2008-101-1. 
Pris 170 kr. Kan beställas från tel: 08-779 96 66 eller 
e-post: socialstyrelsen@strd.se
Den kan också laddas ner gratis som PDF-fil från Social-
styrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thomas Carlsson. Ann Nilsson. Social dokumentation – 
ett steg till. 93 sid. 2008. Gothia förlag. Art.nr: 978-91-
72055315. Pris 180 kr + frakt. Kan beställas från  08-
462 26 70 eller från www.gothiaforlag.se
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Regn kan ge autism
E tt stort antal gener tros vara inblandade för att 

ett barn ska få autism. Till en genetiskt grundad 
sårbarhet adderar sig ofta olika miljöfaktorer. Vilka 
råder det olika uppfattningar om. Låg födelsevikt till 
följd av för tidig förlossning kan vara en sådan, men 
det gäller endast vid autism som är kopplad till annan 
funktionsnedsättning, t ex utvecklingsstörning. 

I en amerikansk tidskrift (Arch. Ped. Adol. Med 
2008:162) visar man att antalet barn med autim före 
tre års åldern korrelerar med regnmängden i de 
kommuner där barnen bor. Undersökningen gjordes 
i tre stater under åren 1987 – 2005. Men sambandet 
är oklart. Författarna undrar om orsaken kan vara 
att barnen där det regnar mycket stannar inne mer 
än andra och tittar på TV och spelar dataspel istäl-
let för att leka ute. Eller brist på D-vitamin p g a för 
lite solljus eller större utsatthet för rengöringsmedel. 
En svaghet i undersökningen är att kriterierna för 
diagnosen skiljer sig mellan de olika staterna. Men att 
antalet barn med autism ökat mycket kraftigt i USA 
under de senaste decennierna är man överens om.
Läkartidningen 30-31/2008, 1-2/2009.

Akupunktur
H ur ofta använder sig sjukgymnaster inom vuxen-

habiliteringen i Stockholms län av akupunktur? 
Inte så ofta, men åtta av dem har erfarenhet. De upp-
gav att de noterat en spaticitetsreducerande effekt, 
ibland dock kortvarig. Men även sidoeffekter som 
bättre sömn och ”mår bättre”. Negativa effekter var 
betydligt färre. 

Detta bekräftas av forskningen, särskilt vid smärta, 
som det anses förekommer hos två av tre med CP. En 
ökad tillämpning av akupunktur är befogad.

Kristina Flynner. Kerstin Hagström. Kartläggning av 
användande av akupunktur hos sjukgymnaster inom 
vuxenhabiliteringen. 23 sid.  Handikapp o Habilitering. 
Stockholms läns landsting. 08-690 60 00. Pris 200 kr. 
Den kan opckså laddas ner gratis som PDF-fil från www.
habilitering.nu

Timstocken – bästa hjälpmedlet
Av 19 tillfrågade hjälpmedelskonsulenter i hela 

landet så anser 10 att personer med utvecklings-
störning får de kognitiva hjälpmedel de behöver. De 
som arbetar med hjälpmedel åt personer med ut-
vecklingsstörning har i de flesta fall god kompetens. 
Däremot  finns det brister inom psykiatrin och bland 
dem som arbetar med personer med demenssjukdo-
mar. 

Det framgår av en nationell kartläggning av hjälp-
medelsförsörjningen för personer med kognitiva funktions-
nedsättningar som Hjälpmedelsinstitutet genomfört.

De vanligast förskrivna kognitiva hjälpmedlen un-
der 2007 för både vuxna och barn/ungdomar med 
kognitiva funktionsnedsättningar är Timstock följt av 
Handi och Sigvart dygnstavla. För vuxna hörde även 
KomIhågKlockan till de vanligast förskrivna.

Inventeringen är en del av Hjälpmedelsinstitutets 
satsning på hjälpmedel åt personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar.

Kognitiva hjälpmedel – nationell kartläggning av 
hjälpmedelsförsörjningen för personer med kogni-
tiva funktionsnedsättningar. Hjälpmedelsinstitutet, 
2008, 29 sidor. Finns som PDF-fil för nedladdning på 
www.hi.se/publicerat

Konferens om 
sociala arbetskooperativ 

och LSS
den 24/11 2009

I dag får ca 26 000 personer daglig verksamhet en-
ligt LSS. LSS kommittén föreslår att även personer 

med psykiska funktionshinder ska kunna få denna 
insats. Det innebär ytterligare ca 7 000 personer. 

Inom psykiatrin har det länge funnits en tradition 
av socialt företagande i form av kooperativ. Men av 
olika anledningar finns det idag endast ett tiotal verk-
samheter med sådan inriktning där personer med 
utvecklingsstörning deltar. Det här vill Vuxenskolan, 
FUB och Intra ändra på!

Daglig verksamhet enligt LSS lämpar sig alldeles 
utmärkt för den kooperativa driftsformen.

Därför vill vi inspirera fler att starta sociala koope-
rativ inom LSS-verksamheten. Vi tänker presenterar 
erfarenheter från de verksamheter som finns och 
förmedla kunskaper om kooperativets för- och nack-
delar. 

Konferensen kommer att vara den 24/11 2009 på 
Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, kl 9.30–
17.00. För mer information kontakta Intra eller:
Eva Ekengren, SV, tel: 08-587 686 45, e-post: eva.ekengren@sv.se 
Claes Becklin SV, tel: 08-587 686 72, e-post: claes@sv.se 
Pie Blume, FUB, tel: 08-508 866 27, e-post: pie.blume@fub.se

Timstocken är det kognitiva hjälpmedel som hjälpmedels-
konsulenterna oftast skriver ut.
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B oken Efter arbetsschema av Johan Jönsson har 
fått Aftonbladets litteraturpris 2008 och är 
nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 

2009. Det är en diktsamling på 800 sidor med ett 
flödande och bitvis svårgenomträngligt språk. En av 
flera bärande figurer i diktsamlingen är äcklet över 
arbetet med utvecklingsstörda. Några citat:

”Gästrum. Det är de rum de utvecklingsstörda har 
när de vistas på korttidshemmet.”

”De så kallade gästerna utgör en ofrånkomlig börda 
för de som jobbar. För oss. En form av döda kroppar 
som ska lämnas tillbaka i samma skick som när de 
lämnades in. Det är därför vi är där.”

”Därifrån går man till duschrummet. Man har suttit 
och väntat på att nån som fått laxermedel ska skita 
klart. Jag menar att man väntat på att avföringen 
ska rinna ut ur nån. Man skiter inte så att säga själv 
om man får laxerande preparat. De tarmfunktioner-
na är då inte i gång.”

”Avföringen måste ut. Det finns bara två öppningar 
för det på en människokropp, likväl som på en djur-
kropp.
Nödutgången är munnen.”

 ”Jag har en gång blivit nerspydd av det. Jag skulle 
ge medicin. Hon låg i sängen, i sjukhussängen, i så 
kallad hjärtställning. Jag satt på sängkanten och för-
sökte få i henne alla tabletter. Och så plötsligt kom 
det. Jag fick det på bröstkorgen och på magen och 
på ena sidan av ansiktet, över ena örat.”

”Det är länge sen jag kunde aktivera någon empati 
med sjuka och handikappade. I alla fall de sjuka och 
handikappade som jag jobbar med.”

”Jo. Många utvecklingsstörda och handikappade är 
mycket feta och oformliga. De är ju paralyserade, 
orörliga.”

”Ett kvällspass kom vi på honom med att misshand-
la en av de äldre männen som satt i rullstol och bru-
kade nypas och försöka bita personalen.

Han stod och slog honom med knytnävarna i ansik-
tet, och skrek åt honom.”

”Ska mata kreaturen med passerad föda.”

”De senaste åren har jag alltså jobbat som vårdare 
inom handikappomsorgen, på ett korttidshem för 
utvecklingsstörda, autister, mongolider, i Vantörs 
stadsdelsnämnd; det är härifrån jag nu sagt upp 
mig, eftersom jag inte längre står ut.
Ja, jag har också blivit, eller varit det länge, direkt 
olämplig som vårdare. Det är sant, jag måste ju 
kunna skriva ner det, in det, även om jag inte vill 
att det ska vara ett faktum, att jag inte längre bryr 
mig om de här gravt handikappade personerna, och 
att jag egentligen aldrig gjort det. Jag har i stort sett 
varje arbetspass tänkt att en enskilds död, inklusive 
min egen kommande, sällan utgör någon större för-
lust; och särskilt inte den här paralyserade formen 
av kreatursförblivande, som inte, trots överflödet av 
omsorg som oupphörligen riktas mot deras kroppar, 
förmår ge någonting, inte till någon, förutom saliv, 
matrester och avföring, som alltid, av skäl vi åter-
kommer till, måste avlägsnas – av någon, vilken 
överraskning, lågt betald annan, det vill säga någon 
ur det reproduktiva omsorgsarbetets klass, som då, 
ofelaktigt, och inte heller sällan av de handikappa-
des anhöriga, blir föraktad för det.”

Johan Jönsson tillåter sig aldrig att se människan 
i dem vars avföring han beskriver så målande. Han 
möter inga ögon, han håller inga händer, de har 
inga namn, de är bara: ”den här paralyserade formen av 
kreatursförblivande”. Därför blir hans text om eutanasi 
inte förvånande. Efter ett långt kryptiskt resonemang 
om dödshjälpsprogrammen kommer han fram till att 
nuvarande upprätthållande av ”ett minimum av liv” 
främst har till uppgift att vinna ”en åtrådd självupp-
fattning” för dem som ger omsorg.

Samtidigt menar Johan Jönsson att de som arbetar 
med svårt funktionshindrade människor (”skitjob-
barna”) förlorar en del av sina liv i detta arbete. Han 
ställer denna förlust mot de funktionshindrade män-
niskornas rätt att få leva. Man undrar vad Johan Jöns-
sons gamla arbetskamrater tänker om detta.

En diktsamling med inhumant innehåll
”De så kallade gästerna utgör en ofrånkomlig börda för de som jobbar. För oss. En 
form av döda kroppar som ska lämnas tillbaka i samma skick som när de lämnades 
in. Det är därför vi är där.”
Så skriver Johan Jönsson i sin diktsamling Efter arbetsschema. Den uttrycker ett 
tydligt förakt för personer med utvecklingsstörning.

 INTRA 1 • 0924
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Johan Jönssons bok har fått enastående 
fin kritik:

Göran Greider (Expressen 080412):
”Jag vet inte när jag senast läste ett så na-
ket dokument från den värld som utgörs 
av det moderna lågbetalda arbetslivet på 
sjukhus och vissa industrier. ”

Björn Gunnarsson (GP 090212): 
”Johan Jönsson är Sveriges just nu vikti-
gaste poet. Läs honom!”

De flesta recensenter läser in en för-
tvivlan och en svarthet i Johan Jönssons 
bok som på något vis skulle göra hans 
anti-humanism ursäktad. Bara en skri-
bent, Therese Eriksson, som själv har 
erfarenhet av människovårdande ar-
bete, har i LO-tidningen protesterat. 
Vi väljer här att publicera ett avsnitt 
av hennes krönika.  

Hans Hallerfors

PS. Jag tar kontakt med korttids-
hemmet där Johan Jönsson jobbat. 
Där läser man med förvåning det 
som han skrivit. Fatima Makuka 
Norheden är arbetsledare och 
har jobbat i fem år med Johan 
Jönsson. Hon tyckte mycket om 
att jobba med honom: ”Han var 
jättegullig med våra gäster,” säger 
hon. Hon har läst vad han skrivit 
och tycker det är tråkigt att det 
kanske kommer att missuppfat-
tas som sant. ”En del på kort-
tidshemmet tror att det är ett 
skämt”, säger hon. ”Jag tror att 
han hittat på det för att få hjälp 
med sin karriär. Hans beskriv-
ning är ju helt överdriven.”

En diktsamling med inhumant innehåll

”Jag kan inte för mitt liv förstå vad 
som skulle vara rått med att duscha 
en människa som inte kan göra det 
själv.”

Jag har arbetat inom svensk omsorg, i tre olika kommuner, till och 

från under större delen av 2000-talet. Ingen gång har jag vandrat 

fram över de ”slem- och urinindränkta omsorgsgolv” som diktjaget 

i Johan Jönsons ”Efter arbetsschema” måste göra. Jo, självfallet har 

det förekommit kroppsvätskor på golvet, och ja, det har också hänt att 

avföring och kräks hamnat på min hud och mina kläder. Det är må-

hända inte speciellt trevligt, men knappast något att beklaga sig över.

   Den omsorgsvärld som Johan Jönson målar upp är brutal, maski-

nell och alienerad från all slags kärlek och respekt. För det har han 

omhuldats av kritikerna och belönats med litterära priser. Det gör mig 

beklämd. Jönsons bok vill vara svidande kritik av arbetarnas villkor i 

moderaternas Stockholm. Men till vilken nytta? När det enda som hän-

der är att en förtjust klick intellektuell medelklass blir till sig i trasorna 

över att läsa språkligt avancerad poesi om hur läskigt det är att arbeta 

inom vård och omsorg.      Åsa Beckman läser tårögd om ”alla kroppar som måste duschas 

och vändas“, beskrivna ”precis så rått och konkret som det är” (DN 

1/12-08). Jag kan inte för mitt liv förstå vad som skulle vara rått med 

att duscha en människa som inte kan göra det själv. Det som gör mig 

gråtfärdig är hur såväl Jönsons bok som mottagandet av den reduce-

rar människor till oformliga och anonymiserade kroppar. 

  I Jönsons bok och i diskussionen om den är den dominerande villfa-

relsen att ingen som jobbar inom vården faktiskt vill det. Åsa Linder-

borg skriver i Aftonbladet (23/11-08) att vårdpersonal förväntas vara 

så hängivna sina arbeten att de inte bryr sig om skitlöner. Men om 

borgerlig politik förväntar sig tacksamhet, så förväntar sig den intel-

lektuella vänstern att man ska avsky sitt arbete och längta bort. Jag 

vägrar att kalla det jag arbetat med för ”skitjobb”, och jag vägrar att av 

något slags missriktad arbetarsolidaritet förneka hur mycket omsorgs-

arbetet lärt mig. Inte om ”livet längst nere på samhällets botten”, som 

Ingrid Elam så hänfört jublar (DN 13/12-08). Utan om medmänsklig-

het. Men visst, förmår man inte känna empati när man arbetar inom 

omsorgen, ja, då är det förmodligen bättre att skriva poesi istället.

   ”Efter arbetsschema” och det förbehållslösa hyllandet av den gör ing-

et gott för dem som arbetar i vården. Det skapar bara en stigmatiserad 

bild av arbetaren som maskin, och omsorgen som en obehaglig plats 

där ingen vill vistas. Föreställningen att missnöjet med arbetsvillkoren 

i omsorgen beror på arbetet i sig, och inte på hur samhället prioriterar, 

måste revideras. Vårdpersonal vill och ska ha bättre betalt för att det 

de gör är viktigt, inte för att det är äckligt.
        Therese Eriksson
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Ännu på 1950-talet var vården av ”de obildbara” 
barnen mer isolerad och fattigare än någon 
annan vård i vårt land. Det härskade en katego-
risk ”annorlundasyn” på dessa barn. ”Det lönar 
sig inte”, sa man. Men nybyggda vårdhem på 
1960-talet med experter och utbildad personal 
vände på detta synsätt. Ändå var resultaten inte 
det förväntade. Hemmavård med stöd och un-
dervisning visade sig ge bättre resultat och vara 
billigare. På 1980-talet började nerläggningen av 
vårdhemmen för barn.

Det rådde stor brist på platser på vårdhemmen för 
barn, men landstingen hade ännu på 1950talet ingen 
kunskap om hur många som var i behov av vård. För-
äldrar fick själva söka ett lämpligt hem för sitt barn 
och sedan vänta på ”placeringen”, ibland flera år.

 Många vårdhem var enskilt ägda och låg isolerade 
på små orter, andra var kombinerade med vårdhem 
för vuxna eller med skolhem. Ofta var de godkända 
för barn upp till 1 års ålder. Att åldersgränsen var så 
pass låg berodde på att så många var småbarn. På 

1960talet ändrades gränsen till 18–20 år. Den sam-
manblandning av ungdomar och vuxna som före-
kom var ett av skälen till den bristfälliga statistiken. 

Vid mitten av 1950talet beräknades antalet platser 
till ca 1 700. Behovet hade av 1946 års utredning an-
getts till 2 900 platser. Gemensamt för flertalet av de 
barn som bodde på vårdhemmen under 1950 och 
1960talen var att de var språklösa och kontaktlösa – 
även sinsemellan. Några var gravt autistiska, andra 
var aggressiva eller självdestruktiva, många var depri-
merade.

Alla var otränade i att sköta sin hygien, klä på och 
av sig och äta med annat än en sked. Många hade 
epilepsi eller var synskadade, betydligt fler var rörel-
sehindrade. Några var sängbundna p.g.a. svåra för-
lamningar eller hydrocefalus (”vattenskalle”). Dessa 
betecknades som tungskötta, andra som svårskötta. 
Dödligheten var stor.

En inventering
1964 gjorde Medicinalstyrelsen den första inven-
teringen av vilka funktionshinder som barnen på 
vårdhemmen hade. Den omfattade alla under 17 

Det är inte så länge sedan som de flesta barn med utvecklingsstörning tvingades växa upp på 
torftiga anstalter. Många äldre har levande och ofta plågsamma minnen från vårdhemsmiljöerna. 
  I Karl Grunewalds nya bok ”Från idiot till medborgare” finns flera avsnitt som handlar om barn-
anstalterna och debatten som till slut ledde till att de lades ner. Vi publicerar här ett utdrag från 
kapitlen 16 och 27.

Vårdhem för barn

Barnvårdhemmen
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års ålder. Bedömningen gjordes av föreståndare och 
läkare, men utan specialistundersökningar. Invente-
ringen visade att av samtliga barn hade 28 procent 
minst ett ytterligare funktionshinder och 40 procent 
av dem hade två eller fler.

Denna inventering föranledde 1965 Röda Korset 
och De Blindas Förening att öppna ett särskilt vård-
hem för blinda utvecklingsstörda barn i Växjö och 
Scoutförbundet och Riksförbundet FUB ett motsva-
rande i Sollefteå. Staten betalade hela kostnaden. 
Båda hemmen övertogs 1967 av de landsting i vilka 
de låg. Därefter flyttade barnen successivt till nybygg-
da vårdhem i sina hemlandsting. I Medicinalstyrel-
sens inspektionsrapporter på 1960talet beskrevs vad 
som var bra och vad som var dåligt på hemmen, och 
det ställdes krav på förbättringar. Personalen och fö-
reståndarna, som oftast kände sig övergivna med sitt 
ansvar, såg behoven men fick inte gehör hos ägarna. 
Rapporterna fick en bred effekt: de informerade 
allmänheten och ledamöterna i landstingen om en 
verksamhet som de flesta inte hade en aning om. 
Och anhöriga i FUB-rörelsen fick nya insikter och 
argument i kontakten med de politiskt ansvariga.

Nya vårdhem på 60-talet
På vårdhemmen bodde de svårast funktionshindrade 
barn vi hade i vårt samhälle. Den ökade materiella 
välfärd som andra barn fick ta del av efter andra 
världskrigets slut gick dem förbi. Enstaka skandaler 
speglades i media, men det fanns ingen samfälld re-
aktion. 

Det skulle dröja till 1960talet innan politikerna en-
gagerade sig för att bygga nya vårdhem för barn och 
ungdomar. På dessa bodde barnen i små grupper i 
specialdesignade avdelningar med anpassad möb-
lering och direktutgång till uteplats. Det anställdes 
utbildad personal, förskollärare och (från 1968) trä-

ningsskollärare och köptes anpassade leksaker inne 
och ute. 

Alla ville nu visa att dessa barn kunde utvecklas. För 
att underlätta den professionella kontakten hävdade 
Medicinalstyrelsen att de nya vårdhemmen skulle lig-
ga i samma stad där det fanns en barnklinik och barn-
psykiatrisk klinik. Nybyggnation och renovering av 
vårdhemmen för barn var prioriterat under 1960ta-
let. För att öka antalet platser beslöt Medicinalsty-
relsen 1964 att en av de fem nya paviljongerna med 
120 platser på Salberga sjukhus skulle disponeras för 
barn och ungdomar, företrädesvis med beteendestör-
ningar, trots att platserna var avsedda för vuxna. Året 
efter blev ett likadant ”barnsjukhus” med 52 platser 
färdigt på Vipeholms sjukhus i Lund.

1964 fanns det 55 vårdhem för barn under 16 år 
med 220 platser, ett betydande antal fortfarande 
kombinerade med vårdhem för vuxna. Sju av de 55 
var statliga, åtta enskilda och 40 landstingsägda. 1971 
hade 19 av de 25 landstingen byggt ett nytt vårdhem 
för barn, ett antal gamla lades ner och alla övriga re-
noverades. Nybyggnationen ledde till att väntelistor-
na för placering på vårdhem för barn tog slut under 
de första åren på 1970talet, utom i Stockholms läns 
landsting som hade väntelistor till 1980.

Ett nytt stort barnvårdhem i Falun
Mot mitten av 1960talet blev frågan om ett särskilt 
vårdhem för barn och ungdomar i Dalarna akut. 
Man ville mot Medicinalstyrelsens inrådan fortsätta 
att koncentrera allt boende till centralanstalten i 
Hedemora. Som överinspektör bad jag få företräde 
hos omsorgsnämnden som sammanträdde i en lokal 
på arbetshemmet för kvinnor. Ordförande, som var 
folkhögskolerektor och riksdagsman (fp), gick i för-
svar för allt bestående och ledamöterna var tystlåt-
na. Jag påtalade den olyckliga blandningen av barn 

Carlsunds vårdhem, 
Upplands Väsby, 
omkring 1960. ”Vid 
planeringen har det 
framstått som särskilt 
angeläget att undvika 
och motverka karaktä-
ren av anstalt. Genom 
färgsättningen ochvalet 
av möbler och texti-
lier har försök gjorts att 
skapa en trivsam och 
ombonad atmosfär.”
Det blev inte riktigt som 
man tänkt sig. 
Fotograf (den här sidan 
och förra) okänd, 
Thomas Olssons arkiv.
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och vuxna och att Medicinalstyrelsen ansåg att man 
borde minska istället för att öka platsantalet på an-
stalten. Det fristående vårdhemmet för barn borde 
placeras i eller nära Falun, där man hade barnklinik 
och barnpsykiatrisk klinik. Vidare behövdes ytterliga-
re ett vårdhem för vuxna som borde placeras norrut 
i länet. Åtskilliga på arbetshemmet borde kunna pla-
ceras i familjevård. Jag avtackades för synpunkterna 
och efter några frågor ombads jag stiga ut i väntan på 
deras beslut och den gemensamma kaffedrickning-
en. Korridoren utanför var fylld av arbetshemselever 
i slitna hemvävda klänningar, svåra att urskilja från 
den underdåniga personalen. Nämnden beslöt göra 
som den tänkt – det var billigast så. 

Den gången fick Medicinalstyrelsen inget stöd, var-
ken av FUB eller av läkarna i Falun. 1967 stod ett stort 
vårdhem för barn och ungdomar färdigt på samma 
område som centralanstalten. Det lades ner efter ett 
par decennier.

Vården
Ännu på 1950-talet sköttes vården av ett fåtal anställ-
da på varje avdelning, fullt sysselsatta med dagliga 
rutiner. Någon träning var det inte tal om. Vårdarin-
nan Gunvor Lundgren arbetade på vårdavdelningen 
för ”stora småbarn” på Haggården i Hedemora 1963. 
Hon berättade:

Vi var tre personal som skulle ta opp alla 16 på morron, 
dom låg i bindtröjor och spänntäcken och allt möjligt. 
Och blöjor, vi hade sådana där plastbyxor med knappar 
i sidan, men ingen cellstoff, utan handdukar, vita frot-
téhanddukar … – Sen var det iväg och tvätta dom och 
klä dom i den där stora korridoren. Så satt dom därute, 
och en del låg på golvena, och vänta på maten då … När 

det var välling fick vi smula ner bröd så det smälte och en 
smörklick. Och var det nån ost så skulle det också i, eller 
messmör eller korv eller vadsomhelst. Och så ut och mata 
dom, det var väl tre stycken som åt själva utav sexton … 
– Sen varje morron skulle vi ner i källaren med dom där 
blöjorna. Där nere fanns ett jättestort kar där vi skulle 
borsta rent det värsta. Det fanns nån rotborste därnere …

Efter det var det alltid städning nånstans … Det var 
fint men det var ju inget annat än städning. Och ägna 
sig åt dom, barna, hann man ju inte. Det var sällan vi 
gick ut med dom på gräsplan, vi hann inte, utan det 
var balkongen då. Du vet sexton stycken och tre personal 
och alla skulle kläs och alla skulle hjälpas eller bäras i 
trapporna.

1965 framkom det vid en inspektion av samma 
vårdhem, Haggården, att i ett av de gamla husen för 
barn och ungdomar hade man utan godkännande 
lagt in sex spädbarn i en av salarna.

De matades och sköttes i samma sal, utan tillgång 
till vatten eller avlopp. Det fanns inga barnvagnar för 
utevistelse.

På en annan avdelning bodde 17 äldre ungdomar. 
Fem av dem bodde i ett 15 kvadratmeter stort rum. 
Endast tre av dem kunde äta själva. Den enda sys-
selsättningen var promenader. Över helgerna var tre 
anställda växelvis i tjänst för dem. Möblerna hade 
man (olagligt) köpt för deras pensionsmedel. Deras 
kläder tvättade man i badkaren.

De isolerade anstalterna
De enda experter som besökte vårdhemmen var lä-
kare. Enstaka stora vårdhem hade en heltidsanställd 
läkare, ibland en specialist i psykiatri, men de allra 
flesta anlitade provinsialläkaren. Denne engagerade 
sig bara för akuta sjukdomar. 

Medicinalstyrelsen anställde under andra hälften 
av 1950talet en inom området erfaren sjukgym-
nast, Elsa Robertsson, och en förskollärare, Bojan 
Zanders      -Andersson, för att besöka vårdhemmen för 
barn i hela landet. Från att det vid mitten av 1950talet 
inte fanns någon förskollärare anställd vid vårdhem-
men, fanns det tio år senare över 60. Och allt fler 
sjukgymnaster ”upptäckte” barnen på vårdhemmen. 
Ett stort hinder var ofta att vårdhemmen låg så isole-
rade. Enstaka barnpsykiatrer knöts som konsulter till 
vårdhemmen kring början på 1960talet och de blev 
under åren allt fler.

I takt med att det uppfördes nya vårdhem anställ-
des ofta barnläkare som ansvariga för de medicinska 
insatserna.

Utan ens en läkare
En så resursstark stad som Malmö placerade sitt vård-
hem för barn åtta mil bort, på Söderåsen. Det flyttades 
sedan något närmare, till Ringsjön, men fortfarande 
med ett helt isolerat läge. Det hette Finnhult och ut-
gjordes av en stor icke handikappanpassad stenvilla. 
Vid min inspektion 1964 bodde där 23 barn, varav 
åtta var svårt funktionshindrade. En 17årig blind poj-
ke med autism och svåra ångestattacker låg hela da-
garna i en järnspjälsäng i ett isoleringsrum. En annan 

Värnhem var ett gammalt ålderdomshem som 1939 omvand-
lades till Norrköpings stads sinnesslöanstalt. De omkring 90 
vårdtagarna bodde i stora sovsalar med tolv sängar i varje. 
Utomhus fanns en rastgård med höga stängsel och låst grind. 
Foto: Sture Ryman.
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pojke satt hela dagarna i matsalen i en vuxenrullstol. 
Någon läkare hade inte besökt hemmet på tre år och 
flera av tjänsterna var obesatta; de flesta anställda var 
utan utbildning. Personalen fick ingen handledning 
av psykolog eller pedagog. Ingen sysselsättning, ing-
en undervisning. De leksaker som fanns på hemmet 
bedömdes räcka för två barn.

Ordförande i omsorgsnämnden ansåg att min kri-
tik av hemmet var berättigad och instämde i att plats-
situationen var katastrofal.

Den plan för utbyggnad som Medicinalstyrelsen 
godkände 1958 hade inte påbörjats. Efter inspektio-
nen satte man igång med att planera ett vårdhem för 
80 barn och 120 vuxna i Malmö. Det byggdes på ett 
år.

Med bara några mil till Norrköping
I Söderköping vårdades 20 svårt utvecklingsstörda 
barn i åldern 6–15 år i utdömda lokaler, utan tillsyn 
av psykolog eller barnläkare och utan pedagog, trots 
närheten till Norrköping. Landstinget öppnade vård-
hemmet i en nerlagd epidemisjukstuga 1954. Det be-
tecknades som ett provisorium sedan 10 år tillbaka.

Under denna tid hade hemmet inspekteras tre 
gånger. Platsantalet hade visserligen halverats, men 
några materiella förbättringar hade inte gjorts.

När jag kom dit mitt i sommaren 1969 vistades bar-
nen i korridoren – alla dörrar var låsta, då man ville 
minska olycksfallsrisken. Hela hemmet hade en an-
staltsprägel med högt i tak och ett fåtal möbler – de 
som fanns var uttjänta. Barnen hade inga garderober 
för sina kläder. Det saknades lampor och inredning 
i sovrummen och det fanns bara en toalettstol. Med 
personalens hjälp kunde jag hitta enstaka leksaker. 
Man hade ingen organiserad sysselsättning.

Detta att barn i sin bästa och viktigaste lekålder läm-
nades utan sysselsättning och utan leksaker gjorde 
mig lika upprörd varje gång. Vilka föreställningar 
hade de ansvariga byråkraterna och politikerna 
egentligen om barns behov av att leka? Och om det 
nu vore deras egen pojke eller flicka? Hur kan man 
tro att just dessa barn skulle kunna utveckla sitt tän-
kande och sina föreställningar utan leksaker? Ett av 
de rikaste och i övrigt mest progressiva landstingen 
i vårt land, det i Östergötland, skulle med en knäpp 
med fingrarna kunna ge dem individuellt anpassade 
leksaker. Hade de inget samvete?

Orsaken till förslumningen uppgavs vara den fort-
löpande väntan på ett nytt vårdhem – nu angavs tiden 
till två år. Efter inspektionen fick hemmet förstärk-
ning med två förskollärare, ytterligare vårdpersonal, 
pengar för inköp av möbler och leksaker m.m. 

Det blev för mycket
I mitten på 1960talet inspekterade jag ett litet lands-
tingsvårdhem för 22 barn i åldern 2–12 år, som låg i 
Verkebäck i närheten av Västervik. Det var ett trähus 
i flera våningar som tidigare hade varit en folkskola. 

Jag började som vanligt med att sitta ner på expe-
ditionen och samtala med föreståndaren, som var en 
relativt ung sjuksköterska. Hon beskrev sin förtvivlan 
över sin isolerade situation, utan stöd för förbättring-

ar. Hon fick inga pengar till det allra nödvändigaste. 
Personalen utgjordes av hemmafruar som hon hade 
försökt utbilda – några andra möjligheter fanns inte. 
I bottenvåningen låg ett ganska stort dagrum med 
fasta bänkar längs väggarna, ett slitet bord, inga lek-
saker. Personalen menade att barnen tog sönder dem 
och att de kunde göra sig illa på plåtleksaker. En del 
barn var fastbundna. De skrek och gnydde och det 
luktade verkligen illa, som på många anstalter vid 
den tiden. Några barn blev nyfikna på mig och bör-
jade klänga på mig. 

Detta blev för mycket. Jag fylldes av förtvivlan och 
ilska och var tvungen att avbryta inspektionen. Jag 
gick ut och satte mig på en bergknalle och grät.

Övergrepp
Värst var övergreppen av olika slag. De hade ofta sin 
grund i de stora grupperna barn och i den fåtaliga 
personalen som saknade utbildning och handled-
ning. I en sådan miljö var personalen tvingad till att 
disciplinera barnen. Det uppfattades som ”ordinerat” 
av ledningen. De som ogillade den auktoritära håll-
ningen tystades ner och nyanställda anpassade sig. 

I april 1961 inspekterade jag Stockholms läns lands-
tings vårdhem för barn i Upplands Väsby. Hemmet 
var inrymt i bottenvåningen på en stor nersliten an-
staltsbyggnad. 

På andra sidan vägen låg en nybyggd särskola. Året 
innan hade landstinget förelagts att göra en omedel-
bar materiell upprustning för fortsatt godkännande. 
Trots att medel stod till förfogande hade detta inte 
skett. 

I en vidgning av korridoren låg barn sysslolösa på 
madrasser. Framför sönderslagna fönster hade man 
satt pappskivor. Ett antal barn låg i sina sängar med 

Värnhem på 50-talet. Foto: Sture Ryman.
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Barnvårdhemmen

låsta dörrar. Orsaken uppgavs vara maginfluensa 
och rädsla för att de andra barnen skulle ta sig in. I 
ett sovrum låg en synskadad pojke bakbunden. Man 
var rädd för att han skulle slå sig så att han blev helt 
blind. Personalbrist uppgavs vara ett stort problem 
och hemmet saknade föreståndare. 

Landstingets omsorgsnämnd förnekade i sitt svar 
på min rapport att någon ”bakbindning” förekom-
mit och ansåg att rapporten getts en tendentiös form. 
Medicinalstyrelsen borde medverka till att personalen 
gavs full upprättelse. Nämndens överläkare (barnpsy-
kiater) skrev att överinspektö-
ren visat dåligt omdöme. ”Det 
är ytligt och strider mot mo-
dernt medicinskt tänkande att 
bli så indignerad över relativt 
små ofullkomligheter och vara 
blind för värdefulla sidor”, 
skrev han.

Medicinalstyrelsens general-
direktör Arthur Engel besök-
te vårdhemmet och svarade 
landstinget att någon anmärk-
ning inte kan riktas mot över-
inspektören. ”Han [jag] bi-
trädde själv då patienten löstes 
från bindningen”, skrev han.

Samma år avslöjades det att 
på barnavdelningen på Svens-
ka Diakonisällskapets epilep-
tikersjukhus, Stora Sköndal i 
Stockholm, fungerade städer-
skor som sjuksköterskor. De 
hade bland annat gett injek-
tion utan kunskap om prepa-
ratet och på fel sätt. Inspektören krävde stängning av 
avdelningen, men det gick inte då man inte visste vart 
barnen skulle flytta.

1962 inspekterade jag landstingets vårdhem för 
barn i Karlshamn, Stampaholm. Personalen bad att 
få träffa mig på hotellet på kvällen. De berättade att 
en 12årig pojke brukade låsas in i en mörk skrubb. 
Orsaken var att han vätte i sängen. ”Du får komma 
ut då du lärt dig att låta bli och skrika”, hade före-
ståndarinnan sagt. En ung flicka ville inte bli klippt 
och började skrika. Föreståndarinnan tystade henne 
genom att stoppa in en trasa i munnen. En 17årig 
flicka hade bundits vid ett värmeelement med rem-
mar kring armar och ben i ett par timmar, som straff 
för att hon nypt och klöst ett annat barn. Anstaltsläka-
ren sa att hon känt till flera av de här ”tillrättavisning-
arna”, men inte anat att de var så allvarliga. Förestån-
darinnan hade arbetat vid hemmet sedan 1940talet. 
Hon hade ingen utbildning, men hade arbetat som 
kanslist på landstinget. Hon fick lämna vårdhemmet 
omedelbart och blev senare dömd.

Statsrådet Rune Johansson uttalade sig i Expressen 
efter dessa händelser: ”Jag är medveten om att det 
rått viss eftersläpning i inspektionerna. Vi måste för-
säkra oss om intensivare inspektioner. Det är angelä-
get med tilläcklig utbildning av personalen.”

Och i en interpellationsdebatt i riksdagen framhöll 

han vikten av att den lokala tillsynen utövas i föreskri-
ven omfattning. En känd privatpraktiserande läkare 
från Göteborg som var aktiv inom omsorgerna, Bertil 
von Friesen (fp), konstaterade att en imponerande 
utbyggnad hade skett. Han ansåg att missförhållan-
dena tycktes vara undantag från regeln att vården i 
allmänhet stod på en hög nivå. Detta uttalande är ett 
exempel på hur högt uppsatta personer inom omsor-
gerna kunde uttala sig, trots att de måste ha vetat hur 
verkligheten såg ut.

Skandalerna refererades i flera tidningar i lan-
det med ledarkommentarer. 
Bildtidningen Se:s reportage 
medförde ett genombrott i 
medias intresse för de psykiskt 
efterblivnas situation. Tid-
ningen hade stora upplagor 
och mängden av bilder bar sitt 
ovedersägliga budskap.

De anhöriga
De som var närmast drabbade 
av förhållandena på vårdhem-
men – föräldrar och anhöriga 
– orkade inte engagera sig. 
Föräldraföreningarna hade 
ännu på 1960talet sin tyngd-
punkt i problemen med hem-
mavårdade barn och vuxna. 
Anhörigbesök på vårdhem-
men var sporadiska. Det fanns 
inget besöksrum, inget man 
kunde göra tillsammans utom 
att gå på promenad.

Några enstaka kom ofta, många kom aldrig. Perso-
nalen iakttog hur frekvensen minskade i takt med att 
barnet blev äldre. Man orkade helt enkelt inte se sitt 
barn i hopen av svårt skadade med de mest underliga 
beteenden. Många iakttog hur deras barn blev allt-
mer inneslutna och gav allt mindre kontakt. Det var 
mer än traumatiskt.

År 1966 fick Skolöverstyrelsen och Medicinalsty-
relsen igenom ett beslut om att staten skulle ersätta 
resor för de barn och ungdomar på vårdhem och sär-
skolinternat som ville och kunde resa hem på besök. 
Om barnen av någon anledning inte kunde utnyttja 
förmånen tillföll den de anhöriga. Senare föreskrevs 
att föräldrarna skulle erbjudas utrymme på anstalten 
för att ostört kunna vara tillsammans med sitt barn.

En psykolog undersökte 1969 besöksfrekvensen 
hos 51 barn i åldern 2–12 år på ett vårdhem. Hon 
fann att de barn som gav dålig kontakt och de med 
Downs syndrom hade minst antal besök. De senare 
hade skrivits in tidigt och föräldrarna hade getts rå-
det att ”skaffa ett nytt barn”. Avståndet till institutio-
nen, liksom antal syskon hemma, yrkesarbete m.m. 
spelade en mindre roll för antalet besök.

En söndag i Stockholm
Strax intill det stora skolhemmet Slagsta för 100 barn 
utanför Stockholm, låg ett annex för 40 svårt skadade 

Boken Från idiot till medborgare beskriver 
i 32 kapitel de utvecklingsstördas historia 
från antiken till våra dagar.  Boken tar upp 
synen på utvecklingsstörda i bibeln, i folk-
tron  och under medeltiden. Författaren 
beskriver hur sinnesslövården etablerades 
under 1800-talet och hur läran om rashy-
gien och intelligenstestning inverkade på 
avskiljningen av utvecklingsstörda. En sär-
skild del av boken ägnas beskrivningen av  
undervisnings- och vårdlagarna, liksom äk-
tenskaps- och steriliseringslagarna. Särskil-
da kapitel ägnas läkarnas inställning och 
debatten  om vad som var bäst – bo borta 
eller hemma. Andra beskriver personalens 
utsatthet, orsaker och diagnoser genom 
tiderna och hur de olika omsorgsformerna 
växte fram under 1960- och 1970-talen.  
Bokförlaget Gothia, som gett ut boken, er-
bjuder Intras läsare ett specialpris. Läs mer 
i baksidesannonsen.
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R edan första året på Medicinalstyrelsen var jag 
inbjuden till ett öppet möte i Katrineholm för 
att tillsammans med Kurt Kaiser, överläkare 

vid Sörmlands läns landstings barnklinik, debattera 
vad som var bäst: hemmavård eller anstaltsvård. 

Mitt anförande innehöll förslag till hur man kunde 
undvika en alltför tidig och felaktig inskrivning på an-
stalt, förbättra vården på dessa, få föräldrar att besöka 
sina barn samt stödja de utvecklingsstörda barn som 
bor hemma, så att föräldrar kan ha kvar dem hemma 
så länge som möjligt. 

Jag sade att jag trodde att det i framtiden skulle 
komma en period då man inom omsorgerna försö-
ker få in psykiskt efterblivna direkt i vardagslivet med 
stöd av den öppna vården. 

Men Kurt Kaiser hävdade att vården av utveck-
lingsstörda barn inte borde glorifieras: Talet om att 
utvecklingsstörda barn absolut måste vårdas i hemmet, är 
något av den obotfärdiges förhinder. Problemet ligger kanske 
främst i att vårdplatserna inte räcker till. … En anstalt har 
bättre möjligheter att öka den kapacitet som finns hos barnet, 
än vad föräldrarna har.

Jag tyckte ungefär tvärtom: ”Hur bra landstingets nya 
vårdhem än blir, kan den inte bli bättre än ett bra hem.” 

Kurt Kaiser sa: ”Men nog har väl ändå t.ex. Hammar-
skjöld betytt lite mer än ett anstaltsbarn.” 

Jag svarade ”Inte för föräldrarna”.

Ett brev
Som läkare på ett privat vårdhem för barn i Skåne 
fick jag detta brev.

Bäste broder.
På Ekeliden som jag hört att du sköter, finns en liten 

mongol, N. N., född den - - -. Föräldrarna har helt lämnat 
detta barn och istället tagit ett adoptivbarn. Såvitt jag vet 
känner ingen i släkten eller i bekantskapskretsen till mong-
olbarnet. Till julen fick föräldrarna en julhälsning från 
barnet, vilket väckte stor oro i familjen. Kan du ordna så 
att föräldrarna i fortsättningen slipper dessa livstecken från 
mongolen, är de mycket tacksamma.

Tillgivne vännen Per Selander
Överläkare och chef för 
Pediatriska kliniken i Malmö, 1960.

En kollega klagar
1972 fick Socialstyrelsens generaldirektör Bror Rexed 
ett brev från en kollega till mig. Kollegan var profes-
sor i Göteborg och även förälder till ett utvecklings-
stört barn. Han klagade över att jag drev en ensidig 
och hård linje i fråga om vad som är bäst för det ut-
vecklingsstörda barnet – att bo hemma eller borta.
Stora delar av personalen på vårdhemmen känner sig helt 
konfunderade och i många fall deprimerade. Många barn-
läkare har visserligen varit okunniga och ointresserade av 
att diskutera olika placerings- och vårdalternativ med för-
äldrarna. Men Karl Grunewald inkompetensförklarar hela 
barnläkarkåren. Det måste rättas till. Dessvärre kan denna 
fråga vålla en olycklig splittring inom FUB-rörelsen.

Till mig skrev han samtidigt att han ”innerligt” hop-
pades att jag inte skulle tycka att hans brev var såran-
de eller stötande och förhindra fortsatta vänskapliga 
diskussioner oss emellan. Det var mycket begärt.

En JO-anmälan
1972 anmälde överläkaren vid barnkliniken vid 
Mölndals sjukhus, Olov Celander, mig till Justitie-
ombudsmannen, JO. Jag hade offentligt uttalat att 
den vårdchef som skriver in ett spädbarn med Downs 
syndrom på ett vårdhem kan göra sig skyldig till tjäns-
tefel. Åtgärden beskrevs av mig som en grymhet och 
ett hinder för barnets psykiska utveckling. Jag hade 
härigenom utövat ”otillbörligt hot mot tjänsteman”, 
ansåg Celander. Han tillhörde de läkare som regel-
mässigt gav föräldrarna rådet att lämna sitt barn med 
funktionshinder till vårdhem redan som spädbarn.

Striden om 
barnvårdhemmen

barn i åldern 7–17 år. Jag inspekterade det oanmäld 
en söndag i mars 1971, mitt på dagen. 

Barnen låg eller sprang i de trånga korridorerna, 
alla dörrar var låsta. Inte någon anhörig var på be-
sök. Under fyra timmar fanns endast en personal för 
tio barn. Inget av barnen kom ut i friska luften. De 
yngsta barnen lades till sängs redan klockan 19 och 
fick sitt sista mål klockan 16. frukost klockan 08. De 
fick alltså inget att äta på 15 timmar. Huset var helt 
”barnovänligt”, hygieniskt tungskött och utan möble-
ring anpassad för barn. Det var utdömt sedan flera år. 
Omsättningen av den underdimensionerade perso-
nalen var stor – 1 av 24 var tjänstlediga – och lönerna 
låga. Vikarierna var outbildade. 
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Barnvårdhemmen

1967 års omsorgslag stadgade att i första hand ska 
omsorgsnämnden erbjuda s.k. hemmavård, dvs. ex-
pertstöd i hemmet, i andra hand vård i ett familje-
hem och först i tredje hand boende på vårdhem, 
”utan vilket barnets hälsa äventyras”. Talet om tjäns-
tefel emanerade från en vårdchefskonferens där vi 
diskuterade konsekvensen av den nya omsorgslagen. 
Barn med Downs syndrom togs som exempel på att 
tidig inskrivning inte borde ske, eftersom deras psy-
kiska utveckling ännu inte är så uttalat hämmad att 
de behöver särskilda omsorger. Vårdcheferna spred 
kunskaper om lagens föreskrifter och Socialstyrel-
sens tolkning till läkarna i landet.

Anmälan resulterade i ett elva sidor långt utlåtande 
från JO. Han fann mitt uttalande om att dessa barn 
under spädbarnsåret ”strängt taget” inte faller under 
omsorgslagen ”svårsmält”: Antingen faller de under 
omsorgslagen, eller också inte. Dessutom framförde 
han att det finns dem vars uppfödning inte kan klaras 
på annat ställe än på en vårdanstalt. Han ansåg emel-
lertid att jag i mitt ”i och för sig lovvärda uppsåt att 
bana väg för ökad hemmavård” uttryckt mig alltför 
kategoriskt och onödigt tillspetsat. Har det påvisats 
att ett barn skrivits in på ett vårdhem, utan att i lagens 
mening vara i behov av det, håller han med mig om 
att frågan om ansvar för tjänstefel kan uppkomma. 
Han avslutar sitt utlåtande med: ”Vad jag kritiserat 
är dock inte av den art att ansvar för tjänstefel [av 
Grunewald] kan ifrågasättas.” 

Jag sökte upp JO för att beklaga mig över att han 
ensidigt diskuterat föräldrarnas rätt att inte vårda 
sitt barn, men inte skrivit något om barnets rätt till 
föräldrar. Jag hade därmed inte fått det stöd av ho-
nom som jag ansåg att jag behövde i reformarbetet. 
Dessutom framhöll jag att hans uttalande hämmade 
tjänstemäns deltagande i den allmänna debatten på 
andra debattörers villkor, istället för att som så ofta 
gömma sig bakom formaliserade och svårbegripliga 
uttalanden.

En professor avgår
I anslutning till denna JO-anmälan avgick Hans 
Forssman, professor i Göteborg, som vetenskapligt 

råd i Socialstyrelsen, i protest mot mina åsikter. Han 
publicerade en artikel i Göteborgs Handels- och Sjö-
fartstidning i december 1972 i vilken han helt anslöt 
sig till Celander. ”Det är upprörande felaktigt att 
beteckna en även tidig institutionsplacering av ett 
mongolbarn som en grymhet” skrev han. Jag svara-
de att ”Han [Forssman] har genom sin förhastade 
demonstration tillfogat de utvecklingsstördas sak en 
betydande skada.”

Det fanns ingen stad som jag besökte så ofta för 
öppna möten som Göteborg. Både experterna, FUB 
och Omsorgsnämnden där var enligt min mening yt-
terst konservativa.

Rävlandahemmet 
I den f.d. läkarvillan på sanatoriet i Rävlanda bodde 
tolv barn med Downs syndrom, alla under skolåldern. 
Hemmet drevs av sjukvårdsstyrelsen i Göteborg. Bar-
nen placerades där direkt från kvinnoklinikerna via 
barnklinikerna. När jag inspekterade Rävlandahem-
met 1973 föreslog jag att barnen skulle överföras till 
omsorgsnämndens ansvar. Denna borde undersöka 
möjligheten att ge de föräldrar som önskade stöd för 
att kunna ta hem sitt barn, alternativt försöka finna 
familjehem för dem. Som ombud för föräldrarna 
skrev två av dem till generaldirektören för Socialsty-
relsen. De klagade över att jag hade konstaterat att 
inget av de barn som vårdas på Rävlanda var i behov 
av institutionsvård, utan att ha haft någon kontakt 
med dem:

Genom att locka med materiell hjälp och måhända lyfta 
några auktoritativa, samvetsförebrående pekfingrar skall 
föräldrarna förmås acceptera den nya linjen om barnets 
vård i hemmet. … Ett meningsutbyte med berörda myndig-
heter bör komma till stånd för att undanröja övertonerna, 
varefter man gemensamt borde kunna fastslå, att det är en 
angelägen samhällsuppgift att institutionsvård finns som 
en alternativ vårdform från spädbarnsåldern.

Det hela ledde till att några föräldrar tog hem sitt 
barn, de flesta barn placerades i familjehem, några 
överfördes till vårdhem. Rävlandahemmet lades ner.

I februari 197 inspekterade jag ett vårdhem i Lödö-
se med 5 platser för utvecklingsstörda barn under sju 

”Jag sökte upp JO för att beklaga 
mig över att han ensidigt diskute-
rat föräldrarnas rätt att inte vårda 
sitt barn, men inte skrivit något 
om barnets rätt till föräldrar."
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års ålder. Medelåldern på barnen var ,5 år. 17 av dem 
hade Downs syndrom.

Läkarutlåtandet för inskrivningen hade i regel skri-
vits då barnet var två månader gammalt och åldern 
vid intagningen var i genomsnitt sex månader. Inte i 
något enda fall angavs några medicinska eller sociala 
skäl för vårdhemsvård. Mödrarnas yrken var i sju fall 
socionom, sjuksköterska, lärare eller liknande, i tio 
fall hemmafru. Hans Forssman, som var vuxenpsy-
kiater, var hemmets läkare. Hemmet lades ner med 
prioritet.

Oro inom FUB-rörelsen
I februari 1973 var jag inbjuden till Riksförbundet 
FUB:s styrelsesammanträde för att redovisa Socialsty-
relsens uppfattning om hemmavård alternativt vård-
hemsvård. Orsaken var att det sedan tio år tillbaka 
fanns olika uppfattningar inom FUB om vad som var 
bäst för det svårt skadade barnet. Vårdhemmmen 
hade nu byggts ut eller renoverats över hela landet 
parallellt med att den öppna vården hade börjat 
fungera. 

Får man inte skriva in sitt barn på vårdhem längre? 
Ska vårdhemmen läggas ner? frågade man. 

Det blev en flera timmar lång debatt. Förbundsord-
förande Holger Bergérus öppnade med att framföra 
att jag … enligt mångas uppfattning något onyanserat 
talat om att vård på institution inte skall förekomma 
[i framtiden] i samma utsträckning som idag. En del 
föräldrar har oroats härav och trott att de handlat fel 
om de låtit sitt barn bo på institution. Karl Grunewald 
har emellertid i huvudsak talat om de små barnen 
och beträffande dem måste vi ge honom rätt.

Richard Sterner framhöll att jag hade betonat bar-
nets rätt till sina föräldrar. ”Aktuellt bor bara trehund-
ra barn under fem års ålder på institution. Problemet 
är alltså inte så stort.” Däremot bodde 80 procent av 
särskolebarnen fortfarande på särskoleinternat och 
endast 20 procent på elevhem.

Jag framhöll att jag drivit båda linjerna – att vård-
hemmen måste moderniseras, få tillräckligt med 

platser och ge adekvat vård, samtidigt som jag drivit 
på en utbyggnad av den öppna vården. 

För mig gällde det vid denna tid mycket riktigt 
främst att inte de små barnen skulle skrivas in på 
vårdhemmen och att särskolebarnen inte skulle bo 
på elevhem. Skolinternatens nerläggning var allmänt 
accepterad, men nerläggning av vårdhemmen för 
barn var det få som talade om.

Debatt i Läkartidningen 
I Läkartidningen publicerade jag en artikel med ti-
teln Sluta vårda barn på institutioner! Det finns bätt-
re alternativ. Jag skrev bl.a.:

Det finns inte längre några giltiga skäl till att ett barn 
ska behöva växa upp på en institution. … Allt kollektivt 
boende för barn är så riskfyllt att det borde förbjudas. … 
Att låta barn växa upp på anstalter kommer mycket nära 
detta att man sätter ut dem i naturen för att dö – i varje 
fall är det fråga om en andlig död. … Om föräldrar inte 
finns eller inte orkar bör barnet få komma till ett familje-
hem och där få ’psykologiska föräldrar’.

I bakgrunden låg att jag året innan hade gett ut 
en skrift Barn utan barndom i vilken jag bl.a. beskrev 
föräldrars reaktioner förr i världen på att få ett barn 
med missbildningar. 

Artikeln följdes av protester från både föräldrar 
och läkare. Bengt Hagberg, professor i Göteborg, 
menade att för barnläkaren är det särskilt angeläget 
att bevaka syskonens basala rättigheter till ett normalt 
familjehemliv – det finns situationer då kontinuerlig 
sluten vård är den enda realistiska. 

Jag menade att undantag inte kan styra helheten. 
Ordförande för Riksförbundet FUB skrev att förbun-
det stödjer uppfattningen att utvecklingsstörda barn 
ska bo hos sina biologiska föräldrar och i andra hand 
i familjehem. ”Tyvärr är det både politiskt och eko-
nomiskt omöjligt med en radikal förändring av in-
stitutionerna” skrev han, ”men möjligheterna skulle 
förstås öka om läkarna ville stödja FUB …”

Nerläggningen
Trots nya vårdhem och utbildad personal utvecklades barnen på vårdhemmen inte lika bra som de barn 
som fick bo kvar hemma, och där föräldrarna fick stöd och avlastning. 

Det övertygade både tjänstemän och förtroendevalda om att vårdhemmen måste ersättas av små inte-
grerade elevhem för dem som trots allt inte kunde bo hos sin familj. Det sammanlagda platsantalet på 
vårdhemmen för barn och ungdomar var vid denna tid – omkring 1970 – nära 3000. I takt med att de 
öppna omsorgerna infördes – inklusive förskola och träningsskola – minskade platsantalet under de tio 
följande åren till hälften, och under andra hälften av 1980talet var praktiskt taget alla vårdhem för barn 
och ungdomar nerlagda. Det fanns de som hade varit i drift i bara fem-tio år.

De första elevhemmen inrättades i mitten av 1960talet under Skolöverstyrelsens ledning, som ersätt-
ning för skolhemmen. Efterhand som träningsskolan infördes tog elevhemmen emot de barn som ti-
digare skulle ha skrivits in på ett vårdhem. Detta innebar i regel att föräldrarna fick närmare till sitt 
barn. Platsantalet på elevhemmen stannade vid 1 500, trots att det sammanlagt bodde 5 000 barn och 
ungdomar på anstalter omkring 1970. En jämförelse med situationen i dag ter sig drastisk. 1971 bodde 
500 barn och ungdomar under sju års ålder på vårdhem. 2005 bodde 17 barn i samma ålder på elevhem 
(några vårdhem finns inte). Sju bodde hos fosterföräldrar. Alla övriga bodde med sina föräldrar.
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Önskan om kontaktperson avslås 

N är socialnämnden i Fagersta avslog S E:s begä-
ran om kontaktperson överklagade han till läns-

rätten.
S E är 14 år och har Downs syndrom. Han bor till-

sammans med mamma och hennes sambo samt tre 
syskon. 

Han ansökte om kontaktperson för att kunna ha ett 
eget liv vid sidan av sina närmaste och att själv kunna 
välja aktiviteter. De aktiviteter som kommunen erbju-
der  via fritidsassistenten sker alltid i grupp.  

 Socialnämnden i Fagersta kommun avslog S E:s 
ansökan eftersom han enligt dem har möjlighet att 
delta kommunens fritidsasaktiviteter. 

Länsrätten biföll S E:s talan och gav följande dom-
skäl. 

”Med beaktande att S E, förutom skolgången och 
fritidsverksamheten, har få kontakter utanför den 
närmaste familjen samt att han uppnått den ålder 
då ungdomars frigöringsprocess från familjen nor-
malt sett börjar inträda, finner länsrätten att han 
har behov av en kontaktperson för att kunna leva 
så likt andra människor i motsvarande ålder som 
möjligt. ”
Men Kammarrätten var av en annan mening.  Man 

ansåg inte att S E hade rätt till kontaktperson och gav 
bl. a. dessa domskäl. 

”Av utredningen i målet framgår att S E – nu16 år 
– har ett väl fungerande socialt nätverk och att han, 
utöver att umgås med sin familj samt träffa kamra-
ter på skola och fritids, deltar i de fritidsaktiviteter 
som anordnas av kommunens fritidsassistent.  Mot 
denna bakgrund finner kammarrätten att S E inte 
kan anses vara i behov av insatsen kontaktperson 
enligt LSS för att vara tillförsäkrad goda levnads-
villkor. Socialnämndens överklagande skall därför 
bifallas.”

Kammarrätten i Stockholm 2008-05-19.

E n rörelsehindrad 47-årig kvinna, A N, med ett 
självskadande beteende ansökte om insatser en-

ligt LSS. När hon mår dåligt klarar hon ingenting i 
hemmet frånsett sin personliga hygien. Ett LSS-stöd 
skulle ge henne en bättre livskvalité i vardagen med 
mindre antal människor som stöd och större flexibili-
tet i aktiviteterna, Till stöd för sin talan åberopar hon 
ett intyg utfärdat av överläkare.

Socialnämnden avslog eftersom man ansåg att hen-
nes funktionshinder inte förorsakade henne bety-
dande svårigheter i hennes dagliga livsföring och att 
hon därför inte omfattades av personkretsen i LSS. 

När ärendet överklagades gav Länsrätten A N rätt.  
Hon ansågs  tillhöra personkretsen enligt 1 § tredje 
punkten LSS. 

Kammarrätten däremot biföll vård- och omsorgs-
nämndens talan. Man gjorde följande bedömning:

”Annat har inte framkommit än att A N i allt 

Kammarrätt i Sundsvall har fel domskäl
väsentligt själv klarar av de löpande vardagsruti-
nerna. A N har själv uppgett att hon med visst be-
svär klarar att sköta sin hygien samt att hon i inte 
obetydlig omfattning kan förflytta sig själv. Hon 
kan även kommunicera med andra människor . . . 
Kammarrätten finner vid en samlad bedömning 
att hon inte kan anses ha så betydande svårigheter 
i den dagliga livsföringen att hon tillhör den per-
sonkrets som avses i 1 § 3 p. LSS.”
I sina domskäl hänvisar kammarrätten till ett för-

slag i propositionen 1995/96 att införa vissa förtyd-
liganden i LSS. Där framgick att det främst var per-
soner med fysiska funktionshinder och med de mest 
omfattande behoven som skulle komma ifråga för 
personlig assistans. – Det pinsamma för kammarrät-
ten är att Riksdagen inte godtog det förslaget. 
Kammarrätten i Sundsvall 2008-08-04.  

Vill inte bo hemma

E n 17-årig flicka med lindrig utvecklingsstörning 
var sedan ett år tillbaka omhändertagen och pla-

cerad i familjehem enligt lagen om vård av unga, men 
hennes adoptivföräldrar ville att hon skulle bo hos 
dem. Hon kom som femåring från Polen och hade 
haft allvarlig psykisk sjukdom och kände sig otrygg 
och rädd hos adoptivföräldrarna. Själv ville hon bo 
kvar i familjehemmet. Så ansåg även socialnämnden. 

Länsrätten avslog adoptivföräldrarnas överkla-
gande. Kammarrätten ansåg att flickan på ett tydligt 
och konsekvent sätt hade uttryckt att hon inte ville 
komma hem. Vården skulle forrtsätta och föräldrar-
nas överklagande avslogs.
Kammarrätten i Jönköping 2008-11-19

Resa utomlands 

E n kvinna med grav utvecklingsstörning, H M, 
som bor i gruppbostad ansökte om personlig 

assistans, 20 timmar/dygn, när hon skulle fira sin 
50-årsdag. Hon skulle resa utomlands tillsammans 
med sin syster. Nämnden för funktionshindrade i 
Västerås kommun tyckte att det räckte med 8 timmar. 

H M överklagade och begärde minst 12 timmar per 
dygn för att resan skall bli möjlig. 

 Länsrätten biföll H M:s talan och frågan gick vi-
dare till kammarrätten.

Även den biföll H M:s talan och skrev bl. a:
”H M bor och vistas i ett för henne anpassat 

gruppboende med tillgång till personal dygnet 
runt. Hon är i behov av total omvårdnad och till-
syn. Vid en utlandsresa kan antas att hon har ett 
utökat tillsyns- och omvårdnadsbehov. Kammarrät-
ten finner mot denna bakgrund att H M skall bevil-
jas insats i form av personlig assistans motsvarande 
140 timmar (20 timmar per dygn) i enlighet med 
hennes ursprungliga ansökan till nämnden.”

Kammarrätten i Stockholm 2008-05-23.

Viktiga domar
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Bildterapi
S jälvbilder heter en tjock och mycket vacker bok 

fylld med bilder gjorda i bildskapande verksam-
heter. Författaren berättar om både barn och vuxna 
med fysiska och psykiska sjukdomar, äldre, utsatta 
och andra med problem, som tack vare måleri un-
der handledning kunnat utveckla sin personlighet. 
Många som handleder barn eller vuxna utvecklings-
störning kan få inspiration och nya insikter av boken.  

Fo
to

: S
te
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n 
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t

”Det här är det roligaste jag vet” säger Liliane 
G Karlsson som deltar i målarverksamheten 
på Poppelgården i Motala. Liliane målar sina 
bilder med oljepastell eller vattenfärg. Ofta 
är motiven från naturen med djur eller väx-
ter. Liliane har deltagit i konstutställningar 
tillsammans med andra i målargruppen. Vid 
INTRAS besök i den dagliga verksamheten 
så kämpar Liliane med ett porträtt av Jesus. 
Hon diskuterar livligt med handledaren An-
nika ”Aia” Olsson vilka färger det ska vara 
och hur gammal Jesus egentligen var.

Omslagets konstnär

i

Intra nr 2/09 kommer ut i juni.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  280 kr på postgiro 636 55 62-5 

eller bankgiro 5308-1485. 
Glöm inte att skriva din fullständiga adress. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. 

Du kan också beställa prenumeration på 
fax: 08-97 11 04 eller 

e-post: intra@swipnet.se

Annika Berg-Frykholm. Sjävbilder. Att komma vidare 
genom skapande. 215 s. Bokförlaget Bergsäker 
2008. Pris 350 kr. Kan beställas från 
tel 018-26 11 89 eller från www.berg-frykholm.se 
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”Karl Grunewalds bok är ett unikt historiskt dokument, 
om en internationellt unik reformperiod, författad av 
den mest centrale aktören i denna reform. När han nu 
beskrivit denna period i svensk social- och handikap- 
politik, och satt in den i ett historiskt sammanhang, har 
han bidragit med ett viktigt historiskt dokument. 
Texten är väldokumenterad och lättillgänglig.” 

Anders Gustavsson, professor i pedagogik,
särskilt socialpedagogik och handikappforskning,
Stockholms universitet

GOTHIA      FÖRLAG

Från idiot till medborgare 

- de utvecklingsstördas historia
Det är på många sätt en förfärande historia som skildras i denna bok. Människor med utveck-
lingsstörning har i det förflutna blivit utnyttjade, utstötta och sedda som icke mänskliga. I dag 
är situationen en annan: personer med utvecklingsstörning är fullvärdiga medborgare med 
lagstadgad rätt till goda levnadsvillkor. Ingen annan grupp i vårt samhälle har fått uppleva en så 
total förändring i attityder och delaktighet.

Från idiot till medborgare - de utvecklingsstördas historia skildrar historiken kring 
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning från antiken till nutid. Boken 
speglar betydelsen av sociala, ekonomiska och politiska attityder i samhället 
– en del av vårt lands kulturarv som ytterst visar hur vi ser på människovärdet. 
Aldrig tidigare har historiken kring människor med utvecklingsstörning blivit 
belyst på detta ingående och heltäckande sätt. 
 
Karl Grunewald, tidigare medicinalråd vid Socialstyrelsen, var en av de dri-
vande krafterna bakom 1900-talets omvandling från anstaltsvård till familje-
stöd, daglig verksamhet och gruppbostäder. 
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