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D et roligaste för oss på Intra är att få skriva om lyckade nya omsorger, men vi för-
behåller oss även rätten att skriva om brister och underlåtenheter. Det är helt 
enkelt nödvändigt för att utvecklingen av stöd och service inte ska stagnera eller 
rent av försämras. Vi har inga andra ambitioner eller ideologiska bindningar 

än den enskildes bästa.  

Det finns mycket som behöver kritiseras i den utveckling som skett. Den allvarligaste 
bristen är att undervisningen såväl som insatserna enligt LSS saknar både en ideologisk och 
kunskapsinriktad drivkraft sedan kommunaliseringen på 1990-talet.

Det började med att elever med inlärningssvårigheter inte fick det stöd de behövde i 
grundskolan. I stället skrevs alltfler in i grundsärskolan. Efter ett antal år var elevantalet 
fördubblat trots att antalet barn med sådana begåvningshinder som särskolan är avsedd 
för, har minskat. Sedan kom samma utveckling i gymnasiesärskolan – antalet fördubblades. 
När dessa elever lämnade skolan ökade antalet ungdomar med aktivitetsersättning kraftigt. 
Likaså krävs nu stora insatser för arbetsanpassning. Regeringen har inte engagerat sig – den 
har inte ens tagit vara på Carlbeckskommitténs förslag att särskolan bör upphöra att vara 
en särskild skolform.   

Regeringen har inte gett några som helst medel för kompetensutveckling av personalen 
inom handikappomsorgen som följd av att kommunerna övertog ansvaret. Äldreomsorgen 
däremot har fått och ska få stora summor. Ingen i regeringen har förklarat denna diskrimi-
nering. När landstingens utbildning av personalen upphörde räknade man med att gym-
nasieskolans omvårdnadsprogram skulle fylla behovet. Det visade sig vara en felberäkning 
redan efter några år. Följden är att antalet vårdpersonal med behövlig utbildning sjunkit 
från över 90 % till ca 40 %. Personalen består alltmer av outbildade ungdomar och äldre 
som blivit övertaliga i  andra verksamheter. Detta har skett samtidigt som LSS föreskriver 
att personalen ”ska ha den utbildning och erfarenhet som kan behövas för varje specifik 
uppgift”. Säkert är det den minst åtlydda föreskriften av alla i LSS. Det paradoxala är att 
samtidigt som våra kunskaper ökar minskar den hos dem som ska tillämpa dem. Som så 
ofta i vårt land blir de mindre kommunerna mest lidande av detta – i de stora försöker 
enskilda initiativ täcka behovet. 

För dem som bor i service- eller gruppbostäder görs inga årliga teamgenomgångar med 
habiliteringläkare och inga årliga hälsokontroller trots att de tillhör hälso- och sjukvårdens 
första prioriteringsgrupp. De äldre försummas, särskilt de som får tidiga tecken på demens. 
Istället för att ge dem särskilda insatser tar man bort det de får. Dessutom har ett växande 
antal som bor i gruppbostäder med alltför hög hyra blivit nyfattiga.

Statsmakterna och kommunerna har genomfört storskaliga privatiseringar av LSS-stödet 
för att, som det heter, skapa billigare och bättre stöd som ger mer valfrihet. Hittills ser 
vi inga sådana resultat. Däremot har en osund anda av kommersialism fått breda ut sig i 
verksamheterna. 

Socialstyrelsens byrå för frågorna om funktionshindrade har upplösts och kompetensen 
försvunnit ut i fackavdelningarna. HANDISAM är en myndighet som bevisar sitt existens-
berättigande genom att en gång om året ge ut en påkostad tidningsbilaga i dagspressen. 
I övrigt har man aldrig funnits på kartan. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har, trots 
många anställda, inte tagit problemen för den stora gruppen funktionshindrade med ut-
vecklingsstörning på allvar.

Stora uppgifter ligger framför oss. Men den nödvändiga solidariteten och handlingskraf-
ten finns idag varken hos statsmakterna, kommunerna, de byråkratiska organen,  forsk-
ningen eller  intresseorganisationerna. Den finns hos anhöriga och yrkesverksamma över 
hela landet. Det är dem vi måste lita till.

          Red.

Utan roder...
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”Alla
  visste
utom jag”

Hej,
Jag heter Daniel Nilsson, 

Jag har arbetat på Alfa sedan 2005.
Jag är på väg att anställas som informatör 
i ESF-projektet Alfa2.
Då ska jag få lön för mitt arbete 
för första gången i mitt liv.

Mitt liv har varit pest.
Jag har alltid känt mig utanför.
Jag har aldrig hört hemma någonstans.

När jag var barn gick jag i särskolan.
Men det förstod jag aldrig.

Jag kände att andra såg på mig på ett annat vis.
Egentligen såg de mig inte alls.

Jag kände att jag var annorlunda och att jag inte 
hörde till.
Jag blev aldrig illa behandlad, mobbad eller utfryst.
Jag räknades bara inte.
Jag valde att gå för mig själv.

Jag har en intellektuell funktionsnedsättning.

Ingen pratade med mig om det.
Man pratade med mina föräldrar.
Man pratade med mina lärare.
Men jag visste inget. 
Alla visste utom jag.

Jag visste bara var att jag var annorlunda.

Under mina första skolår kände jag mig 
inte utanför.
Då gick jag på en skola där det bara fanns en klass.

När jag började i trean bytte jag skola,
Där fick jag gå i särskoleklass.

Då började jag känna mig utanför.

Jag var inte som andra.
Jag visste inte vem jag var.

Man måste veta vem man är .
Annars vet man inte vad man ska göra med sitt liv.
 
I Föreningen Tian har vi pratat 
om funktionsnedsättningar.
Det blev en vändpunkt för mig.

En viktig händelse i mitt liv var när vi pratade vi om 
ordet ”utvecklingsstörning”.
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Flera sa att de kände sig ledsna och utanför.
Eller att det var något fel på dem.
Man hör bara sista delen: ”störning”.

Vi kom in på vad som är ”normalt”.

Finns det en mall för människor att passa in i?
Vem kan säga hur en människa ska vara?
Vad händer med dem som inte passar in i mallarna?

Tanken att det är fel på mig 
gör att jag känner mig mindre värd.
Är jag någon som egentligen inte borde finnas?
Det finns en del som tänker så om mig 
och mina vänner.

Vi förstod flera viktiga saker tillsammans.

Det finns ingen mall för hur en människa ska vara.
Alla människor är olika.

Vem har rätt att bestämma vilka som är avvikande?
Ingen har den rätten.
Det handlar om makt.
Makten att bestämma att andra ska vara som en 
själv.

Ord som utvecklingsstörning för tanken till en mall 
som vi inte passar in i.
Jag kan aldrig bli normal.
Jag är dömd att vara en avvikare på livstid.

Mänskligheten består av både män och kvinnor.
Mannen kan inte vara normen för alla.

Alla människor är inte heterosexuella.
Heterosexualiteten kan inte vara normen för alla.

De flesta människor anses inte ha 
funktionsnedsättningar.
Men många har det.
Att vara utan funktionsnedsättningar kan inte vara 
en norm för alla.

Vi måste ändra på normer som utgår ifrån 
att alla är lika. 
Annars kan jag inte leva mitt liv 
och ta vara på mina möjligheter.

Normalt och avvikande är inga absoluta sanningar.
De är uttryck för makt och normativitet.
 
Det leder till förtryck och förföljelse.

Vem bestämmer vilka som är som de ska och vilka 
som det är fel på?
Kan vi bli integrerade, accepterade, värderade och 
uppskattade?

Inte om vi är de som det blev fel på.

Jag vill själv ha rätten att bestämma vem jag vill vara.
Jag vill själv bestämma vad jag vill kalla mig.

Jag vet vem jag är.
Jag vet att jag har en funktionsnedsättning och vad 
den innebär.
Jag vet att funktionsnedsättningen inte är allt jag är.

Jag väntar mig att bli bemött som en person och 
inte bara som ett funktionshinder.

Jag har ingen anledning att skämmas.
Jag har ingen anledning att dölja mina svårigheter.

Det kanske är dags
för mig att komma ut 
som ett miffo?
M för Människa.
I för Intellektuell.
F för Funktions-
nedsättning.
O för att det finns ord 
att erövra.

Jag är stolt över vem jag 
är.

Vi måste sluta skämmas!

Tillsammans förstår vi 
att vi duger.

Vi behöver platser att mötas på.
Vi behöver jobba med våra egna frågor.
Vi behöver finna våra ståndpunkter.

Med stöd och coachning blir kunskaper 
och metoder tillgängliga.

Andra kan hjälpa oss i arbetet.
Men ingen kan göra det åt oss.
 
Alfa har fyra nyckelord:

Gemenskap
Självförtroende
Delaktighet
Inflytande.

Vi bygger vårt hus med dem som byggstenar.

Människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar 
ses sällan som vanliga människor, 
utom av sina familjer eller bland sina vänner.

Föreningen Tian/ALFA är medlem i Riksföreningen Grunden Sverige, och arbetar för att göra livet 
och samhället bättre. Man har stöd från Laholms kommun. Daniel Nilsson är en av deltagarna i 
Tian. På Intradagarna 2010 höll han ett bejublat anförande. Vi publicerar här, med författarens 
tillstånd, hela anförandet.

Ord som 
utvecklingsstörning 
för tanken 
till en mall 
som vi inte 
passar in i.

”
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Vi behöver platser där vi känner att vi hör hemma.
Vi behöver mötas på våra egna villkor.
Vi behöver äga vår gemenskap.

I Alfas gemenskap har jag fått självförtroende. 

När vi träffas och delar våra erfarenheter bekräftar 
vi varandra.

Vi bestämmer tillsammans 
och fixar saker tillsammans.
Vi kan mera än vad vi trodde.
Det finns ingen gräns för vad 
vi kan åstadkomma tillsammans.
Tillsammans är vi starka.

Vi har ett motto: 
Vi fixar hellre festen själva 
än kommer till dukat bord.

Delaktighet betyder att alla får vara med 
på sina egna villkor.

Alla kan inte göra allting själva.
Man kan behöva stöd från assistenter eller personal.
Men alla kan vara delaktiga.

Vi behöver utmaningar och vi behöver ta ansvar.
Hur ska vi annars bli bra på det?

Vi måste vara med och påverka samhällets 
utveckling, så att det inte blir utvecklingsstört!

Om jag hade varit äldre hade jag kanske tvingats 
leva på vårdhem.
De stora institutionerna är borta.
Men det finns många små.

För att vi ska vara delaktiga i samhället måste man 
sluta ta oss åt sidan.

Vi måste lägga ner institutionerna 
som folk har i huvudet.

Vi måste förändra hur vi ser på varandra.

Vi har fått lära oss att funktionsnedsättningar 
är onormalt och avvikande.
Men det har alltid funnits människor 
med funktionsnedsättningar,
och det kommer alltid att finnas.

Vi hör till livet och samhället.

Jag tycker att vi överger teorin 
att funktionsnedsättningar är katastrofer.
Jag har funktionsnedsättningar.
Men jag känner mening i livet.

Innan jag fick kontakt med Föreningen Tian 
kände jag mig ofta nere och deppad.
Jag ville bara lägga mig ner och försvinna.
Mitt liv var en katastrof.

Jag har fortfarande samma funktionsnedsättningar.
Det är inte mitt stora problem.

Jag visste inte vem jag var.
Jag saknade vänner.

Utanförskap, förtryck och känslor av nedvärdering 
är de verkliga katastroferna.

Alla har ansvar för det.

Vi lever stor del av våra liv i det sär-skilda.

Sär-skild skola.
Sär-skilda bostäder.
Sär-skilda arbetsplatser.

Många tror att vi inte kan vara med andra.
Att vi har behov av att leva vid sidan av.

Många tänker att vi är de som det blev fel på.
Att vi är de som inte behövs.
De som ni kan vara utan.

Människor med funktionsnedsättningar har alltid 
funnits, i alla tider och över hela jorden. 

Vi är normala inslag i ett normalt samhälle. 
Vi hör till den mänskliga mångfalden.

Vi kan se olikheter som något som vi inte vill ha.
Om alla är olika, vem bestämmer vilka som är an-
norlunda?

Eller så kan vi acceptera och bejaka människor med 
funktionsnedsättningar och andra olikheter.

Det är viktigt för samhället att människor är olika. 
Mångfald är bra.

Vi kan välja.
Vi kan välja att se olikheter som viktiga 
och värdefulla.

Samhället behöver oss.

Vi har ett motto: 
Vi fixar hellre festen 
själva än kommer
till dukat bord

”

Vill Du komma i kontakt med Daniel eller 
ALFA, där Daniel jobbar? Skicka  e-post till:

alfa@projektalfa.se
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Förra året invigdes en gruppbostad i Örebro där per-
sonalen är personliga assistenter. Den består av sex 
lägenheter med en sovalkov för assistenten. I övrigt 
gemenskapsutrymme och kök som i vanliga grupp-
bostäder. 

Det planeras ytterligare sådana gruppbostäder i 
Motala och Katrineholm. Ett 15-tal kommuner har 
uttalat sitt intresse. De personliga assistenterna i 
dessa gruppbostäder får, enligt uppgift, endast arbeta 
för en person på ett arbetspass, men kan sedan arbeta 
för en annan.

 
Inte tillåtet
Dessa gruppbostäder anordnas trots att det inte är 
tillåtet enligt Socialförsäkringsbalken (H, 24 §). Där 
står det, liksom tidigare i LASS: ”Assistansersättning 
lämnas inte för tid när den funktionshindrade bor i 
en gruppbostad.” Orsaken till att detta likväl sker är 
att alla tycks tjäna på det – staten (det blir billigare än 
alternativen), kommunen och assistansanordnaren. 

Förhållandet har anmälts till Försäkringskassan och 
Socialstyrelsen. Den senare har numera även tillsyn 
över personlig assistans. Försäkringskassan i Örebro 
meddelar att den som ett första steg i sin tillsyn har 
begärt in anställningsbevisen för dem som arbetar 
som personliga assistenter på gruppbostaden.

Vad gäller?
För bostad med särskild service
En bostad med särskild service för vuxna kan anting-
en bestå av en servicebostad eller en gruppbostad. Så 
bor 23 000 personer, varav de i servicebostad utgör 
en mindre del. 

I en gruppbostad bor oftast 4–6 personer i egna 
lägenheter samlade kring ett gemensamhetsutrym-
me med kök och personalutrymme. Där ska finnas 
erforderlig fast kollektiv bemanning. Den ansvarar 
för att den enskilde får omvårdnad och fritidsaktivi-
teter. Personalen får ej ha anställning som personlig 
assistent.  

En servicebostad består av en lägenhet integrerad 
i vanligt boende med tillgång till ett gemenskapsut-
rymme i närheten. Ofta rör det sig om 8–10 personer 
som bor i närheten av varandra. De får stöd, antingen 
av personal eller av en personlig assistent. Som i en 
gruppbostad ansvarar de för att den enskilde får om-
vårdnad och fritidsaktiviteter och kommunen och 
landstinget för hälso- och sjukvården (specialmotive-
ringen, LSS 9 c 2.st.).

För personlig assistent
En person som önskar få personlig assistans ska 
tillhöra personkretsen för LSS. Ersättningen för 
 assistansen betalar kommunen upp till 20 timmar per 

vecka. Det gäller för ca 3 500 barn eller vuxna. För de 
timmar som överstiger dessa 20 betalar Försäkrings-
kassan (staten). Det gäller för ca 16 000 personer. 

Försäkringskassan har sedan 2007 i allt större grad 
dragit in på antal timmar för personlig assistans. De-
ras insatser ska enligt föreskrifterna koncentreras 
kring de integritetskänsliga delarna i de personliga 
behoven. Detta har drabbat särskilt dem med en sam-
manhängande tid för assistansen. Man räknar med 
att uppåt 450 personer har förlorat alla sina timmar 
från Försäkringskassan. 

Den 2010-11-04 gav Regeringen Statskontoret i 
uppdrag att beskriva hur den interna styrningen och 
kontrollen inom Försäkringskassan är utformad och 
hur efterkontrollen fungerar i praktiken. Uppdraget 
ska redovisas senast den 30 juni 2011.

     K G

Får man ha personlig assistans i en gruppbostad? 
Lagen säger nej men ingen verkar bry sig.

Olagliga gruppbostäder

Mänskliga rättigheter

S edan flera år tillbaka har Delegationen för mänsk-
liga rättigheter arbetat med att på olika sätt 

främja mänskliga rättigheter enligt olika FN-kon-
ventioner. Nu har delegationen avgett ett slutbe-
tänkande: SOU 2010:70 med namnet Ny struktur 
för skydd av mänskliga rättigheter, 555 sidor.

Man föreslår ett förtydligande i ett antal lagar för 
att de ska stämma överrens med de olika konven-
tionerna. I många lagar står det om konsekvensen 
av vårt medlemskap i EU, men få tar upp FN-kon-
ventionerna.

Delegationen föreslår även inrättandet av en 
Kommission för mänskliga rättigheter. Den ska under-
söka och rapportera om hur främst den offentliga 
sektorn följer konventionerna, men den ska inte 
utöva någon tillsyn – det ska Diskriminerings- och 
Barnombudsmännen fortsättningsvis göra, liksom 
JO. 

Danmark och Norge har redan en sådan kom-
mission och Finland håller på att införa en.

Organisationer som stöder genomförandet av 
mänskliga rättigheter föreslås få ökade bidrag. Be-
tänkandet är för närvarande ute på bred remiss.

      KG
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Norges stöd till äldre personer med utvecklingsstörning

På seniorgruppens verksamhet i Lar-
vik är det eftermiddag. Någon sitter 
vid datorn och försöker pricka in Nor-
ges städer på kartan. En annan sor-
terar in braständare i lådor. Men de 
flesta tar det bara lugnt, fikar, pratar 
och väntar på att bilen ska komma 
och hämta dem. Verksamheten är 
unik såtillvida att det är en dagverk-
samhet som enbart riktar sig till äldre 
personer med utvecklingsstörning. 

En dagverksamhet 
för äldre med 
utvecklingsstörning

Lokalerna är ganska slitna och mycket av möble-
manget har man fått till skänks från olika håll. Men 
man har en egen minibuss, ”Senior-Rita”, och man 
har en liten stödgrupp med äldre damer i kommu-
nensom hjälpt till med olika insatser. Verksamheten 
är helt anpassad efter behov och förmåga. Där finns 
ett sinnesupplevelserum, ett datarum och flera pys-
selrum. En av de äldre tar hand om kommunens pap-
persmakulatur som han matar i en papperskvarn och 
packar i säckar för vidare transport till Sverige.

– Där ska det bli tidningar och räkningar!
För dem som vill arbeta med lite tyngre saker finns 

en vedklyv.  Veden packar man i säckar och säljer till-
sammans med de egentillverkade braständarna.

Ett rum är lite finare inrett med lädersoffor.
– Här brukar vi sitta efter middagen ”og ta oss en 

liten høneblund”, säger Vigdis.

Pensionerad personal
6,5 tjänster finns på dagverksamheten. De flesta i per-
sonalen har minst ettårig utbildning. Några av dem 
har deltagit i utbildningar som Nasjonalt kompetanse-
senter for aldring og helse har anordnat. En av de an-
ställda är en man som själv passerat pensionsåldern.

T ill Kveldsol i Larvik kan man få komma när 
man inte riktigt orkar med den ordinarie 
dagliga verksamheten eller arbetet i den skyd-

dade verkstaden. Personer som har en utvecklings-
störning och är över 50 år (för personer med Downs 
syndrom är gränsen 45 år) kan söka en plats där.

– Många har arbetat i 20 år eller mer, men när kraf-
terna börjar tryta så klarar man kanske inte riktigt 
av sitt vanliga arbete, säger Vigdis Sjøblom som är 
föreståndare. De får landa här. Vi startar inga stora 
projekt. 

Gammalt äldreboende
I den gamla träkåken låg tidigare ett äldreboende 
”Kveldsol” och det namnet behöll man när man star-
tade för sex år sedan. 17 personer har sin dagliga 
verksamhet i två våningar. På den övre våningen finns 
de som behöver lite mera stöd, flera av dem har egna 
rum där de kan vara och pyssla med det som de tycker 
om.  Alla får flitpeng, 5 kr i timmen. 

– Egentligen var det meningen att bara de under 
pensionsålder, 67 år, skulle få flitpengen, men det 
blev orättvist, berättar Vigdis. Nu får alla pengarna i 
handen när månaden är slut och det är viktigt!

Kristian Andersen och Vigdis Sjøblom på seniorgruppen i Larvik.
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– Det betyder mycket att han finns här. Männen har 
mer förtroende för honom – vi andra som jobbar här 
är ju kvinnor.  Han har också viktiga erfarenheter, 
han vet hur det är att bli gammal och t ex hur hälso-
kontrollen går till.

Sorgkasse
Under de sex åren som verksamheten har pågått har 
sju arbetstagare dött.  Man har tillverkat en liten låda, 
en ”sorgkasse”, med ljus, sidenblommor, och ram för 
fotografi.

– Man behöver något konkret att pyssla med när 
någon dör. Vi brukar tända ljus varje dag fram till 
begravningen och vi försöker prata om den döde och 
om hur vi saknar och sörjer.

Norge är på många sätt likt Sverige när det gäller stödet till personer med utvecklings-
störning. Institutionerna avvecklades för 20 år sedan, gruppbostäderna som kom var i 
början små (4–5 boende) med familjeliknande gemenskap. Så småningom gick man 
över till ett individuellt boendestöd i vars och ens lägenhet. Nu har pendeln svängt lite 
tillbaka och mer verksamhet bygger på gemenskap samtidigt som institutionaliseringen 
kommit tillbaka bakvägen genom att antalet boende per gruppbostad ökat ända upp till 
12–14.  En annan märkbar förändring, här som där, är att antalet äldre personer med ut-
vecklingsstörning ökat stadigt. Men sedan skiljer det sig, för i Norge har man tagit denna 
utveckling på allvar. Metodiskt håller man på att bygga upp kompetens och verksamhets-
former som passar också äldre med utvecklingsstörning. Bakom denna utveckling ligger 
framför allt det världsunika arbete som utvecklats på Nasjonalt kompetansesenter for 
aldring og helse.

På  Nasjonalt komptansesenter for aldring og helse har man utvecklat en omfattande verksamhet kring stödet till 
äldre personer med utvecklingsstörning. Från vänster: Lise Øverland, Øyvind Kirkevold, Frode Larsen och Stine 
Skorpen.

Forskning, utveckling 
och kompetensförmedling!

Text och bild: Hans Hallerfors

”Sorgkassen” tar man fram när någon har dött. Där finns ljus, 
sidenblommor, och ram för fotografi.
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D et nationella kompetenscentret ”for aldring 
og helse” är inriktad på all äldreverksamhet i 
Norge och har 55 anställda. En liten del är 

inriktad på fysiska funktionshinder och en annan del 
på personer med utvecklingsstörning. 

Den del som handlar om personer med utvecklings-
störning var från början ett initiativ från 33 kommu-
ner där man tidigare haft stora institutioner. De upp-
levde att andelen äldre personer med utvecklings-
störning ökade kraftigt och man kände sig osäker 
på hur man skulle gå till väga för att ge dem ett bra 
stöd. Projektet, som finansierades av statsmakterna, 
slog väl ut och nu har verksamheten permanentats. 
Med 3,5 milj norska kronor i ryggen har Utviklings-
hemning og aldring, Ua, framställt studiematerial och 
förmedlat kunskaper till landets 430 (!) kommuner 
och dessutom utvecklat forskning kring åldrandets 
problematik.

– Vårt mål är att vi ska bli ledande när det gäller 
forskning, utveckling och kompetensförmedling, 
säger Frode Larsen. Alla anställda här har tidigare 
praktisk erfarenhet från verksamheterna. Med forsk-
ningen har det kanske inte blivit så mycket som vi 
önskat.  Vi är mer verksamhetsinriktade.

Nyttigheter för verksamheterna
Frode Larsen har själv arbetat som boendestödjare 
och vet vad han talar om. Just nu håller han på med 
sina magisterstudier runt åldrandet hos personer 
med Downs syndrom vid Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap i Göteborg. Riktigt hur han hin-
ner med detta är svårt att förstå, för på bara några 
år har centret producerat en imponerande mängd 
nyttigheter för verksamheterna.

Kunskapscentret har genomfört kurser och konfe-
renser över hela Norge. Det behövs, säger Frode Lar-
sen, för kvaliteten på stödet skiljer sig mycket mellan 
de 430 kommunerna.

– Hälften av dem har mindre än 5 000 innevånare 
och de små kommunerna har begränsade resurser 
att klara av personer med stora vårdbehov. Ofta får 
psykiatri, äldreomsorg och stöd till funktionshindra-
de samsas i samma kommunhus.

Man har byggt upp ett eget bibliotek och man har  
en hemsida fylld med information:

 www.aldringoghelse.no (+ utviklingshemning)
Dessutom står man till tjänst med rådgivning och 

försöker skapa nätverk där deltagarna kan utbyta 
erfarenheter. Men framför allt har man producerat 
läroböcker, studiemateriel och informationsskrifter 
som vänder sig direkt till de yrkesverksamma.

En rad utvecklingsprojekt har man initierat. Det 
har rört sig om olika modeller för omsorg och stöd 
och olika modeller för kompetensutveckling. Man 
har utvecklat diagnosverktyg, metoder för förebyg-
gande arbete och tillvägagångssätt vid livsslutet.

Tre nivåer
Man arbetar på tre olika nivåer för att få bästa resul-
tat. Dels på den nationella nivån där man genomför 
konferenser och bl a presenterar nationell och inter-
nationell forskning. Dels på den regionala nivån där 

man erbjuder grundkurs för personal och genomför 
konferenser.

Till sist riktar man sig direkt till kommunerna och 
verksamheterna med kurser, både för personal och 
vuxna äldre personer med utvecklingsstörning. 

Man deltar också i ett internationellt nätverk med 
bl a England, USA och Holland. 

Hur ska det se ut?
Hur ska då stödet till äldre personer med utvecklings-
störning se ut? Är det bäst att bli en del av den vanliga 
äldreomsorgen? Ska man bo på vanligt sjukhem när 
man blir så gammal?  Ska man ha speciella grupp-
bostäder? Eller är det bästa att man får bo kvar i sin 
gruppbostad? Behövs det då ett utökat personalstöd?

– Det är olika, beroende på behoven, säger Frode. 
I Norge bor ca 350 personer på vanliga sjukhem. En 
del har det bra men för andra fungerar det inte. Det 
är viktigt att man får eget rum och ett anpassat stöd. 

Stine Skorpen håller på med ett projekt ”Helsesjekk ved ut-
viklingshemning”. Man har tillsammans med kunniga läkare, 
framställt en checklista för årliga hälsokontroller. Den visar vilka 
undersökningar som är bra att göra och vilka prover som behö-
ver tas. Checklistan, som just nu provas i ett pilotprojekt, finns 
på papper och som ett  pop-upp-fönster som visas på skärmen 
när läkaren skriver in vissa ord, t ex utvecklingsstörning eller 
Downs syndrom.Man har också gjort formulär som personalen 
kan hjälpa den enskilde att fylla i och som sjukhuspersonalen 
kan ha nytta av att läsa. Och mycket mer!
(läs mer på deras hemsida: www.aldringoghelse.no).

Frode Larsen 
har lett ar-
betet vid Ua 
(Utviklings-
hemning og 
aldring).
”Vi är mycket 
verksamhets-
orienterade, 
säger han. Vi 
vill att vår 
kunskap ska 
komma till 
nytta.

Norges stöd till äldre personer med utvecklingsstörning
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• ”Utviklingshemning og aldring”. 
Först och främst har man tagit 
fram en gedigen lärobok (416 
sidor) som kan användas vid 
utbildning, av yrkesverksamma. 
Boken är en nära nog heltäck-
ande (medicinsk/psykiatrisk/
social/psykologisk genomgång 
av behoven hos äldre personer  
med utvecklingsstörning.

• ”Dagene mine”. Hur man gör en 
livsbok till den som har sviktande 
kognitiva förmågor.

• ”Kreft hos voksne og eldre personer 
med utviklingshemning”. I ett samar-
betsprojekt med cancerföreingen har 
man utvecklat material som dels rik-
tar sig till personal inom sjukvården 
och dels till personer med utveck-
lingsstörning. Där finns två lättlästa 
skrifter som berättar om hur under-
sökning och behandling (lungcan-
cer och tjocktarmscancer)  går till 
samt en dvdfilm om mammografi.

Många som bor i gruppbostad där det också bor yng-
re passar inte in i gruppen. Då kan ett annat boende 
vara att föredra.

– Det gäller att hitta en balans mellan den medi-
cinsk/psykiatriska omsorgen och den socialpsykolo-
giska, säger Øyvind Kirkevold som är forskningsle-
dare.

Eftersom många personer med utvecklingsstörning 
åldras tidigt är det inte ovanligt att både föräldrar och 
barn åldras samtidigt.

– Vi kallar det dubbelt åldrande, säger Frode Lar-
sen. 

Många föräldrar till äldre barn med utvecklings-
störning orkar inte med att engagera sig på samma 
sätt som tidigare. Kanske är det därför som intresset 
från NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) 
för centrets verksamhet inte var så stort i början. 

– Men nu har vi regelbundna möten och har ge-
nomfört flera konferenser och projekt tillsammans.

NAKU
Förutom Ua finns i  Norge också ett nationellt kun-
skapscenter (i Trondheim) NAKU (Nasjonalt Kom-
petansemiljø om utviklingshemning) som är helt in-
riktat på att skapa goda levnadsvillkor för personer 
med utvecklingsstörning. Syftet är att kommunalt 
anställda ska kunna dra nytta av erfarenheter från 
andra kommuner, att de ska få vägledning i nätverk 

och tillgång till forsknings- och utvecklingsresultat. 
– Men de frågor som rör äldre personer med ut-

vecklingsstörning är det naturligare att utveckla till-
sammans med övrig ålderskompetens, säger Frode. 
Dessutom har vi en lite friare roll. NAKU är mer styrt 
av direktiv från Helsedirektoratet (Socialstyrelsen). 

Får saker att hända!
Det känns alltid upplyftande att möta kunniga män-
niskor som är engagerade i arbetet med stöd åt per-
soner med utvecklingsstörning. Och som får saker att 
hända! När Stine Skorpen berättar att de, på grund 
av sjukdom, blivit försenade med ett projekt undrar 
vi om de inte hinner färdigt förrän nästa år. Då skrat-
tar Frode Larsen. 

– Nästa år existerar inte för Stine, säger han. Möj-
ligtvis nästa vecka!

Man kan göra det enkelt för sig och säga att denna 
imponerande inriktning på att skapa ett bra stöd till 
äldre med utvecklingsstörning hänger samman med 
ett överskott på norska oljemiljarder. Men det stäm-
mer inte. Kostnaderna för centrets verksamhet och 
för de material som man framställer är inte högre än 
vad som pytsas ut till olika mer eller mindre välme-
nande projekt i vårt land. 

Plötsligt inser man hur fattiga vi blivit i Sverige. Inte 
på pengar utan på idéer och vilja. 

Litteratur

• Flera lättlästa skrifter som riktar sig direkt till 
personer med utvecklingsstörning. T ex: ”Når 
noen er død”, ”Alding og helse”, ”Å bli 
eldre”, ”Demens”, ”Gammel og Glad”, 
”Hold dig frisk med bra mat og trim”.

• ”Tvang og makt”. Ett studiematerial 
om hur man undviker att använda  
tvångsmedel i omsorgen.

• ”Veiledning om multi-
funksjonshemning og 
aldring”. Stöd till äldre 
personer med flerfunk-
tionshinder.

• ”Livshistorier, livsløp og 
aldring - Samtaler med men-
nesker med utviklingshem-
ning”. En intervjubok.

Dessa och många andra intressanta skrifter går att beställa från: www.aldringoghelse.no

Text och bild: Hans Hallerfors
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känner vi att samvaron är viktig. Som personal ska du 
vara professionell i arbetet men när man jobbat länge 
med någon så är det klart att det kommer in känslor. 
Och när någon dör blir det svårt…

Utfärder tre gånger i veckan
22 personer delar på 11 tjänster. Det innebär att det 
på dagtid är tre personer i tjänst, och på natten en 
person. Dessutom har man hjälp med städningen två 
gånger i veckan.

De flesta i personalen har utbildning. Och flera 
har deltagit i någon av åldringscentrets (Ua) utbild-
ningar. Arbetsschemat är lagt så att man bara arbetar 
var fjärde helg. 

Tre gånger i veckan, på förmiddagen gör man ut-
färder med de två bilar man har. Då har man ökad be-
manning. De som bor på Tjeldveien har god ekono-
mi och genom överenskommelse med kommunens 
överförmyndare har man kunnat använda pengarna 
till resor och utfärder, till den extrapersonal som be-
hövs och till bilinköp.  Därför har man också kunnat 
göra längre resor, till Island och Budapest med några 
av de boende.

– Det är viktigt att inte en ev. förmögenhet ligger 
och samlar damm inför framtida arvsskifte utan att 
den används till den enskildes bästa. Samtidigt är det 
viktigt att inse att några här har kommit in i en fas där 
man inte vill aktivera sig, man har inte det behovet. 

Fyra har demens
Det medicinska stödet får de från vårdcentralen dit 
man åker med någon minst en gång i veckan. 

– Då måste vi ofta vara två personal med en bruka-
re. Det där är ganska jobbigt och borde kunna lösas 

En god ålderdom
i en god miljö

P å Tjeldveiens gruppboende i Tønsberg bor 
sju äldre med utvecklingsstörning. Dessutom 
finns ytterligare en krisplacering – en yngre 

man med en svår sjukdom.
– Det är stans bästa tomt, säger Helgi Jonsson och 

pekar ut över Tønsbergsfjärden. 
Tjeldveiens gruppboende har moderna lokaler 

som från början var anpassade till den vanliga äldre-
omsorgen. Alla har egna lägenheter med eget kök, 
däremot är gemensamhetsutrymmena ganska små. 
Vilket gör att det blir ganska trångt när man äter till-
sammans. Helgi Jonsson har lett verksamheten från 
starten för fyra år sedan.

– Vi har en enkel filosofi här. Alla ska ha en god 
ålderdom i en god miljö, säger Helgi. Vi har kanske 
inte så mycket aktiviteter. Men vi lagar all mat själva 
och vi äter tillsammans. De äldre har inte så mycket 
anhörigkontakter så det här blir deras familj. Därför 

Norges stöd till äldre personer med utvecklingsstörning

Oddbjörn Hansen är 77 år och bor i ett äldreboende i Tønsberg som är speciellt inriktat på att ge stöd till äldre personer med utveck-
lingsstörning. Han håller sig frisk genom att styrketräna varje dag.

På Tjeldveiens gruppboende har de boende pärmar med den egna 
historien samlad. Den kan personalen läsa i så att man vet vem 
man arbetar med. Man gör också en gemensam fotobok där man 
dokumenterar alla viktiga händelser.
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bättre, men hittills har det inte gått. Däremot ordnar 
vi medicinen över nätet och får den hemskickad, lik-
som alla råvaror till matlagningen. 

Fyra av de boende har demens. Tre personer har 
talspråk. I flera lägenheter ligger ”livsböckerna” 
framme. Det är pärmar med bilder och texter från 
den enskildes bakgrund. Dessutom framställer man 
en gemensam fotobok från gruppboendet.

– Vi försöker skapa traditioner här. Fester, resor och 
högtider som återkommer oavsett vem som jobbar. 

Vaksam mot tvång
I Norge är man mycket vaksam på tvångsåtgärder. 
Man får inte låsa dörren trots att de som har demens 
ofta ”vandrar” iväg åt olika håll. 

– Alla måste ha möjlighet att komma ut, säger Helgi 
Jonsson. Det där är svårt eftersom vi har en tungt tra-
fikerad väg alldeles utanför. Men vi får helt enkelt ha 
bra övervakning.

”Det är vi som är 
familjen”, säger 
Helgi Jonsson som 
är föreståndare 
på Tjeldveiens 
gruppboende för 
äldre med utveck-
lingsstörning.

I Norge öppnas en utbildning på internet för perso-
ner som arbetar med insatser för utvecklingsstör-

da. Utgivare är ”Samordningsrådet for arbeid for mennesk-
er med psykisk utviklingshemning”. Utbildningen består 
av följande tre kurser:

• Att arbeta i andras hem.
• Kultur, fritid och vänskap.
• Utmanande beteende.

Varje kurs har skrivits av 10–11 författare och de be-
räknas ta åtta timmar att läsa. I kurserna har man 
lagt in videoklipp för reflektion och diskussion. För 
Samordningsrådet har det kostat 2– 3 miljoner n.kr. 
att ta fram kurserna.

Kurserna är kostnadsfria och öppna för vem som 
helst, men vill man ha ett kursbevis måste man logga 
in, läsa rekommenderad litteratur och ha rätt på de 
flesta testuppgifterna i kursen.

Man erbjuds även läsa en tilläggsmodul på nätet 
som ger 15 studiepoäng och som kostar 7 500 kr. I 
den ingår fyra studiedagar med föreläsningar och två 
veckors praktik som ska dokumenteras. Man ska även 
fullgöra en hemuppgift på 4 000 ord. Ansvarig för 
denna utbildning är Norsk Laererakademi Högsko-
len i Bergen. 
E-kurserna beräknas vara tillgängliga f o m mars i år. 
Se mera på www.sorkompetanse.no/.  
             K G

E-kurs i Norge

Text och bild: Hans Hallerfors

D et finns ett stort behov av ett nationellt kun-
skapscenter i Sverige. I Intra skrev om detta i nr 

2/2010. Vi refererade Riksförbundet FUB:s rapport 
med inriktning på frågorna om flera och omfattande 
funktionsnedsättningar och en rapport från ett na-
tionellt projekt med inriktning på utvecklingsstörda 
med psykisk ohälsa.  

Nu har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag 
att utreda förutsättningarna för att utveckla ett na-
tionellt kunskapsstöd för dem som arbetar inom om-
rådet funktionshinder och för anhöriga.  Stödet ska 
utgå från behovet hos företrädesvis barn och unga, 
som har en kombination av utvecklingstörning och 
svåra kommunikationssvårigheter, rörelsehinder och 
dövhet/synskada  och omfattande medicinska behov.  
De kunskaper som ska förmedlas är sociala, rehabili-
terande och medicinska, ej pedagogiska.

Socialstyrelsen ska redovisa ett förslag till modell 
för hur ett eventuellt sådant kunskapsstöd kan ut-
vecklas, organiseras, utformas och långsiktigt finan-
sieras. Uppdraget ska redovisas senast 1 juni 2011.

I Danmark har Servicestyrelsen ett kunskapscenter 
för funktionshinder (www.servicestyrelsen.dk) och 
Norge har ett nationellt kunskapscenter för stödet 
till personer med utvecklingsstörning (www.naku.se). 
I Sverige finns det två nationella kompetenscentra 
för äldreomsorgen: Svenskt Demenscentrum (www.
demenscentrum.se) och Nationellt Kompetenscen-
trum Anhöriga (www.anhorig.se).
              K G

Kunskapscenter

Konferens om vardagen för personer med utvecklingsstörning som åldras

Den 4 maj anordnar FUB, Hjälpmedelsinstitutet och CARPE en nationell konferens om utvecklingsstörning 
och åldrande. Då kommer bl a erfarenheterna från Norge att presenteras. Anmälan: senast den 3 april på 
www.projektcarpe.se 
För mer information, se resp. hemsida: www.fub.se, www.hi.se, www.projektcarpe.se
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Är vår kommun unik på något sätt? Nej, jag tror 
inte det. Verksamheterna i små kommuner 
har inte förmånen att få välja den personal 

som skulle behövas. Kompetensen har blivit lägre 
och äldreomsorgsfrågor står oftast i fokus. 

Många omplaceras till LSS-verksamheter
Arbete inom LSS räknas till de lättare och därför har 
många blivit omplacerade från äldreomsorgen till 
denna typ av arbete.  Detta är ofta människor i övre 
medelåldern som slitit ut sig i sitt tidigare arbete. 

Omplaceringar i sig är inte fel, men vem bedömer 
att arbetet med personer med utvecklingsstörning 
är lättare arbetsuppgifter? Fysiskt kanske, men inte 
psykiskt.

Om omplacering sker bör den som omplaceras ut-
bildas för det nya arbetet. Men så sker aldrig.

 Omplaceringarna medför också att det sällan blir 

Oro inför framtidenOro inför framtiden

Dåliga utbildningsmöjligheter
Inom undersköterskeutbildningen finns en kortare 
kurs att läsa på 200 poäng och det är ju positivt, men 
den räcker inte det på långa vägar för att få den kom-
petens som behövs för att arbeta med personer med 
utvecklingsstörning! Och hur många väljer den in-
riktningen? Inte många, akutsjukvård är mer spän-
nande, unga människor vill ofta komma ut i världen 
och gärna till storstäder.

Förr fanns utbildning speciellt inriktad på arbete 
med utvecklingsstörning. Man borde återinföra nå-
gon likvärdig typ av utbildning.  

Det är även viktigt att ge möjlighet till fortbildning 
i tjänst då denna verksamhet ständigt är i förändring.  

Många går i pension
Medelåldern bland den personal som arbetar ute i 
våra gruppbostäder ligger mellan 45 och 55 år. Det är 

Hur ser framtiden ut? Vem skall ta över efter oss  som jobbat 
många år inom LSS-verksamheter? Vi som förvärvat en bety-
dande förtrogenhetskunskap, fingertoppskänsla och erfaren-
het. Framtiden ser dyster ut när det gäller försörjning av perso-
nal till arbete med personer med utvecklingsstörning. 

Av Ann-Sofie Fredriksson, enhetschef LSS, Fagersta kommun

Ann-Sofie Fredriksson började 
1974 arbeta i köket på Björkbackens 
vårdhem för utvecklingsstörda barn 
i Fagersta. Hon arbetade sedan som 
vårdbiträde på vårdhemmet fram till 
1978. Från 1979–1988 arbetade hon 
på på olika dagcenter och inackorde-
ringshem. Under denna tid utbildade 
hon sig till vårdarinna. Jobbade som 
föreståndare mellan 1989–1999, och 
från mitten av 1999 har hon arbetat 
som enhetschef inom LSS i Fagersta.

lediga tjänster att söka för utbildad 
personal inom LSS-verksamhet. 

Stora krav
För att kunna arbeta inom LSS-
verksamhet måste man kunna mer 
än att bara se till att brukaren är 
hel, ren och mätt. Detta är män-
niskor mitt i livet, de har arbeten 
att gå till, har vänner som de vill 
umgås med och fritiden är viktig 
för dem liksom för oss. De skall 
ges möjlighet att utvecklas på egna 
villkor. 

Till allt detta behöver de per-
sonal med mycket kunskap om 
utvecklingsstörning, mål och 
metoder. 

Idag får personer med utveck-
lingsstörning lära sig massor i 
särskolan. Hur ska personal, utan 
nödvändiga kunskaper, kunna 
stödja individen så att han eller 
hon bibehåller och utvecklar sina 
färdigheter?

högt. Och när jag tittar lite på de 
pensionsavgångar som kommer i 
vår kommun ser jag att under de 
kommande tre åren försvinner det 
ungefär tio till tolv stycken, av ett 
sjuttiotal anställda inom boende 
och daglig verksamhet, förutsatt 
att de går vid 65 år.  Det låter inte 
mycket men ser man på bortfallet 
av dessa människors kunskaper är 
det mycket. Fylls det inte på un-
derifrån med kompetent personal 
så får vi det inte lätt i framtiden, 
särskilt som kraven ökar ständigt, 
både från brukare, anhöriga och 
genom ny lagstiftning.

Fullvärdiga medborgare
Landstinget lämnade över ansva-
ret för stöd och service enligt LSS 
till vår kommun den 1 januari, 
1996. Det var med viss bävan vi 
gick över. Det skulle bli förbätt-
ringar sa man, de det gäller skulle 
bli fullvärdiga kommunmedbor-
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Oro inför framtiden
gare, tillgängligheten och utvecklingen skulle öka 
och utanförskapet skulle därigenom minska. Det har 
gått femton år sedan dess och man kan fråga om det 
blev så som man sa. Har klyftan minskat eller lever vi 
fortfarande i vår egen lilla värld?

Ängslan inför framtiden
Jag har arbetat 36 år i detta arbete, år fyllda av glädje 
och till viss del av sorg. Nu känner jag en stor ängslan 

Kommunfusk

D et finns ett utjämningssystem för kommu-
nernas kostnader enligt LSS. Det innebär att 

kommuner som har höga kostnader i relation till 
invånarantalet får pengar från de som har låga. In-
tra redovisade för det senast i nr 4/09.

Några inspektörer på Socialstyrelsen har över-
lämnat en promemoria till högsta ledningen om 
att det finns kommuner som felaktigt anger högre 
utgifter än de har för att få mer pengar från de 
kommuner som har låga utgifter. 

Redan i sin rapport Social tillsyn under 2008 och 
2009  (se Intra nr 3/2010) beskriver Socialstyrel-
sen hur kommuner beviljar bostad med särskild 
service för vuxna  som inte har behov av ”hela in-
satsen”, utan endast av stöd och service. Personer-
na bor kvar i sina egna lägenheter, som de själva 
skaffat, och får en insats som mest kan liknas vid 
boendestöd enligt SoL. Det blir mycket billigare, 
men i statistiken tar man upp det som den höga 
kostnaden för bostad med särskild service. 

En annan variant är att en och samma person 
samtidigt beviljas bostad med särskild service en-
ligt LSS och boendestöd enligt SoL. I praktiken 
ges endast det senare.

Inspektörerna menar att handläggare uppmanas 
av chefer att göra en vidare tolkning av LSS än den 
lagliga. I en inspektion av Tingsryds kommun visar 
det sig att kommunen har gett 26 personer ”bo-
endestöd”, men klassificerat det som en kostbar 
bostad med särskild service. Det går tillbaka till att 
socialnämnden 1999 antog en policy att ”pedago-
giskt inriktat stöd” ska kunna ges till en person som 
bor i en egen bostad och att det ska räknas som en 
LSS-insats. Sådan insats finns dock inte i LSS. Det 
kan ha lett till att kommunen har fått 50 miljoner 
för mycket från utjämningssystemet sedan 2005. 

Socialstyrelsens chef för tillsynen säger att man i 
år ska fokusera tillsynen på hur LSS tillämpas. Det 
kan ge anledning till att överlämna en utredning 
till Åklagarmyndigheten.

             KG

över hur det skall bli i framtiden. Det finns säkert 
många andra, både personal och chefer som delar 
denna oro med mig.

 Vi måste börja försöka få dessa frågor i fokus inom 
våra kommuner och agera för att säkerställa kvalite-
ten i framtiden. Detta kräver intresse både från den 
egna kommunens politiker och från regeringshåll. 
Det handlar i slutändan alltid om penger och vad 
man ska satsa på.

Får kommunen fastställa 
en vägledning?

F örvaltningsrätten i Uppsala har prövat det lag-
liga i att Nämnden för vuxna med funktions-

hinder fastställt ett dokument om råd och vägled-
ning vid handläggning av ärenden gällande soci-
altjänstlagen och LSS. Dokumentet har lett till att 
flera fått avslag på sina ansökningar. Ordföranden 
i nämnden medger att det finns ekonomiska skäl 
bakom de omtolkningar i dokumentet, som bidra-
git till att färre får sina ansökningar beviljade.  

24 personer har överklagat beslutet enligt kom-
munallagen. De är själva drabbade eller anhöriga 
till någon som förlorat en insats. 

Förvaltningsrätten ansåg:
• Det måste framgå att dokumentet inte är bin-

dande för handläggarna. Det får endast vara 
vägledande i en individuell prövning. 

•  I dokumentet står det att av samtliga beslut ska 
det framgå i vilken tidsperiod beslutet gäller. En-
ligt förvaltningsrätten kan begreppet tidsperiod 
inte anses innefatta alternativet tills vidare. Skriv-
ningen i dokumentet innebär därför ett sådant 
rutinmässigt tidsbegränsande av beslut som inte 
är förenligt med aktuell lagstiftning.

• För att stöd ska beviljas ska den enskilde ha ett 
omedelbart behov av sökt insats, säger doku-
mentet. Och som krav för att beviljas bostad 
med särskild service krävdes dessutom att den 
enskilde skulle vara beredd att ta den bostad 
som kommunen erbjud och att man måste vara 
beredd att flytta dit när den blev ledig.  Dessa 
krav var inte förenliga med de krav på självbe-
stämmande och inflytande som uppställs i Sol, 
och framförallt i LSS, ansåg förvaltningsrätten,
Förvaltningsrätten fann att dokumentet begrän-

sade de rättigheter som SoL och LSS ger den en-
skilde och att det strider mot lag. Beslutet upphäv-
des. Kommunen har inte överklagat domen.

     

      KG

Stor fritidsmässa i Haninge
20–21 maj  anordnas en stor fritidsmässa som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning. Läs mer på: www.minfritid.nu
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E xperimenten var något nytt 
för sin tid. Man hade visserli-
gen gjort undersökningar på 

människor förr, men den här gång-
en gick man ett steg längre och un-
dersökte hur man kunde framkalla 

söksgrupper som fick olika mängder och olika slags 
socker eller inget alls. Det krävde betydande perso-
nalinsatser och ökad kontroll av var och en, bl.a. där-
för att det förekom  att patienter skänkte bort sina 
kolor eller slängde bort dem.

Behövde dra ut 2 000 tänder
När det hade gått ett och ett halvt år kunde forskarna 
konstatera att de 220 patienter som ätit kolor hade 
fått i genomsnitt tio nya hål. Medicinalstyrelsens ge-
neraldirektör kom på besök och ville att man skulle 
avbryta försöken här, men forskarna fick sin vilja ige-
nom att forsätta i sex månader till för att få absolut 
säkra resultat.

Efter det gjordes en skattning av försökspersoner-
nas behov av tandvård. Man skulle behöva dra ut 
2 000 tänder och laga 3 000. 50 patienter hade fått 
sina tänder helt förstörda. Många fick livslånga mag-
problem för att de inte kunde tugga som andra. Men 
det dröjde ända till 1955 innan man anställde en 
tandläkare för att laga deras tänder. 

Lördagsgodis
I samband med att en av tandläkarna disputerade på 
försöken 1953 blossade debatten upp. Chokladindu-
strin anklagade Medicinalstyrelsen för att ha lurat 
dem på pengar. De hade hoppats på recept på ofar-
ligt godis. Samtidigt reagerade den relativt nybildade 
föräldraföreningen för utvecklingsstörda barn, FUB, 
i Stockholm. De skrev till regeringen om det oetiska i 
försöken och att anhöriga inte hade tillfrågats. 

En direkt konsekvens av sockerförsöket var att man 
införde lördagsgodis som spreds över hela världen. 
Några år senare (1957) drevs en stor profylaktisk 
kampanj mot karies över hela landet.

      K G

Detta är ett sammandrag av ett program i P3 den 5 decem-
ber 2010 av Ida Lundqvist. Deltagare var Elin Bommenel, 
Karl Grunewald,  Karin Hindfelt, Dowen Birkhed och  Bo 
Krasse.

Under åren 1945 till 1953 
gjordes de största experimen-
ten på människor som nå-
gonsin ägt rum i Sverige. De 
gjordes på utvecklingsstörda 
personer på den statliga an-
stalten Vipeholm i Lund. 

Vipeholmsförsöken

en sjukdom (karies). Dessutom utfördes experimen-
ten på människor som inte förstod och utan de an-
hörigas medgivande. När försöken avslutades hade 
de allra flesta en svår karies. Samtidigt blev resultatet 
världsledande undersökningar som placerade Sve-
rige på den internationella forskningskartan. 

Ruttna tänder
Sveriges befolkning hade ännu på 1930-talet fruk-
tansvärt dåliga tänder. Undersökningar på värnplik-
tiga visade att alla hade mer eller mindre ”ruttna” 
tänder. Krav ställdes på statligt ingripande och 1938 
öppnades Folktandvården. Medicinalstyrelsen fick 
regeringens uppdrag att undersöka vad som orsakar 
karies och hur man kan förebygga denna folksjuk-
dom, som det hette.

Idealisk anstalt
Vipeholm var en idealisk anstalt för en sådan under-
sökning. Den var den största anstalten i vårt land där 
de inskrivna aldrig skrevs ut annat än genom döden. 
På 1940-talet vårdades där ca 800 ”svårskötta sinnes-
slöa”, varav häften inte kunde kommunicera med 
omgivningen. De som gjorde motstånd vid under-
sökningar slapp vara med. Antalet försökspersoner 
blev 660. 

De första experimenten gjordes under ett par år på 
mitten av 1940-talet.  Man undersökte om karies kun-
de bero på brist på vitaminer, men fann inget sam-
band. Då övergick man till försök med socker i olika 
former. För det samarbetade man med sockerindu-
strin som även sponsrade experimenten. Det fanns 
nämligen studier i utlandet som visade att sockerkon-
sumtion och karies troligen hänger ihop. Dessutom 
hade man märkt att under världskrigen, när det var 
sockerransonering, så minskade kariesangreppen. 

Vipeholmskolor
Av sockerindustrin fick man chokladkakor och van-
liga kolor, men även  specialgjorda särskilt klibbiga så 
kallade Vipeholmskolor. Man hade i stort sett åtta för-

Vipeholm på 40-talet. Kaserner och rastgårdar med stängsel.
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Vipeholm	1968
C rimson är ett välkänt fotolabb i Stockholm. 

Det startades på 70-talet av fotografen Hå-
kan Holmberg. Av en händelse fick vi på 

Intras redaktion reda på att han hade bilder från Vi-
peholmsanstalten utanför Lund. Vi tog kontakt och 
fick som svar ett antal helt fantastiska bilder från en 
verklighet som bara ligget 50 år tillbaka i tiden. Om 
bakgrunden till bilderna skriver Håkan Holmberg:
 

 ”Jag arbetade på Vipeholm under 2 år i slutet på 
60-talet. Det var en omtumlande och mycket avgö-
rande period i mitt liv. 
  Var sedan barnsben helt inriktad på att bli foto-
graf, och hade tidigare några år arbetat som as-
sistent på ett stort fotoföretag i Lund.
 Efter några år i en glamouriserade värld, med re-
klam- och modefotografering, sökte jag aktivt dess 
motsats och på Vipeholm upplevde jag en helt an-
nan social verklighet, något som jag önskar alla 
ungdomar även idag fick uppleva. (Kanske berod-
de mitt val på den allmänna stämningen i slutet 
på 60-talet).
 Där lärde jag känna en helt underbar personal 
som med enorma hjärtan och stor empati vårdade 
de människor som bodde på denna ”idiotanstalt”. 
Aldrig glömmer jag deras varma utstrålning och 
ömsinthet.

 Samtidigt glömmer jag aldrig dessa fascistoida 
avarter till personer som arbetade som ”sjukvår-
dare” och som drogs till institutioner likt Vipeholm. 
Där kunde de utöva sina förkrympta politiska och 
mänskliga egenskaper på ett vämjeligt sätt. 
  Mina upplevelser av detta sitter djupt i själen och 
har påverkat mig som person och mitt sätt att be-
trakta människor sedan dess, närhelst jag sett det 
fula trynet dyka upp. Under hela mitt liv har jag haft 
ångest för att jag då som tonåring aldrig vågade 
sätta mig upp mot dem!
  En dag tog jag kameran med till jobbet. Jag ville 
bevara mina intryck från denna tid och dokumen-
tera de människor jag tyckte om, och som jag kände 
tyckte om mig, precis som man gör med sina när-
maste.
  Dagen efter dessa bilder togs fick jag sparken av 
sjukhusdirektören pga att jag kränkt patienternas 
integritet!  (som om det var jag som kränkte!)
  Då flyttade jag till Stockholm, gick 3 år på Christer 
Strömholms foto- och dokumentärfilmskola, star-
tade Crimson 1971, och på den vägen är det. Men 
erfarenheterna från Vipeholm sitter djupt och kom-
mer förhoppningsvis aldrig att klinga av.”
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Vipeholmsanstalten startades 
1935 som en statlig institution för 
sinnesslöa. På 50-talet levde över 
1000 personer där. De traskade 
runt på rastgårdarna omgivna av 
höga staket och de vankade runt i 
dagrummen för 40 personer plus 
övervakare. Gav de sig ut i samhäl-
let gick de i grupp. Kläderna var 
gråa, fula anstaltskläder. Under 
1945–1955 genomfördes de s k 
Vipeholmsexperimenten då man 
utförde vetenskapliga försök på 
de intagna. Vipeholm är kanske 
den mest skrämmande av landets 
alla anstalter. Den avvecklades 
1982.
Fotograf: Håkan Holmberg, Crimson.
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”Ej överstiga fyra”
Psykologen Gunnar Kylén var den förste i vårt land 
som mera ingående beskrev de psykiska effekterna 
av institutionsboende2). Omsorgskommittén  lät sig 
övertygas av Kylén och skrev i sitt betänkande 1981 
att ”antalet personer som bor i ett grupphem helst 

ej bör överstiga fyra. Tillsammans med personalen 
bildas en grupp som inte bör vara större än att dess 
medlemmar har möjlighet lära känna varandra.”

Detta var verkligen progressivt som kontrast till 
vårdhemmen och väckte en stor uppmärksamhet 
eftersom gruppbostäderna föreslogs ersätta allt an-
staltsboende. Inom omsorgerna var det många som 

Under de intensiva reformåren av omsorgerna 
om utvecklingsstörda – 1960- och 1970-talen 
– var det två principer som styrde omsorger-

na in i framtiden: Normaliseringsprincipen och Den lilla 
gruppens princip. Den senare fick sin största betydelse 
när ämbetsverken krävde att antalet som bodde till-
sammans på anstalterna minskade. Det vanliga var att 
avdelningarna hade 15–18 platser, men på special-
sjukhusen fanns det de med ända upp till 30 platser. 
Nu minskades antalet vid ny- och ombyggnader, först 
till 12 och sedan till 8, ibland ännu färre.

Gruppstorlek Antal alternativa 
        relationer
 2       1
 3       6
 4          25
 5         90
 6        301

. .. .

Inspiration till detta fann vi i en bok i USA1). I den 
beskrevs att ju färre personer som bildar en grupp 
desto större möjligheter finns det att lära känna de 
andra och kunna förutsäga deras reaktioner i kom-
munikationen. Och att ju fler personer i en grupp 
desto större sannolikhet för att det bildas subgrup-
per. Antalet alternativa relationer personerna emel-
lan ökar snabbt i relation till gruppens storlek. Så här 
ser det ut rent matematiskt:

Den lilla 
gruppens princip

Karl Grunewald

. .. . . .. .
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ansåg att det var utopiskt att tro att alla dessa ca nio 
tusen personer på anstalterna – varav många med en 
svår autism och flerhandikapp – skulle kunna bo i det 
öppna samhället i så små grupper. 

Inget absolut krav
Ett stort antal av dem som yttrade sig över betän-
kandet kritiserade siffran fyra. Departementschefen 
kände sig därför tvungen att skriva att antalet fyra 
ska tjäna som ett riktmärke. ”Det bör inte ses som ett 
absolut krav i samtliga fall. Liksom många remissin-
stanser anser jag att det måste finnas utrymme för 
flexibilitet.”  

Alla anstalter avvecklas
1985 års omsorgslag – förbjöd nyinskrivningar på 
vårdhem för barn och att ”synnerliga skäl” måste fö-
religga för inskrivning av vuxna. Dessutom bestämde 
man att alla inskrivnas möjlighet att få ett annat bo-
ende ska övervägas en gång om året. På sikt ska alla 
anstalter avvecklas.

Något år därefter kom Bostadsstyrelsens föreskrif-
ter för statsbidrag för gruppbostäder i vilka man hän-
visade till 1985 års lag. Men de föreskrifterna upp-
hörde att gälla inpå 1990-talet. 

4–6 personer
1989 års handikapputredning publicerade 1991 ett 
betänkande med förslag till en ny lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS.  I betänkan-
det skriver man att antalet boende i en gruppbostad 
bör ligga i intervallet 4 – 6 personer. De Handikap-
pades Centralkommitté, HCK och FUB opponerade 
sig: man ansåg att antalet inte bör överstiga fyra. 

Angav ingen siffra
Så kom propositionen till LSS i vilken departements-
chefen skriver: ”För att stärka och utveckla samspelet 
i gruppbostaden krävs att gruppen som delar gemen-
samma utrymmen inte är för stor. Den bör inte vara 

större än att den enskilde kan få en social roll i grup-
pen, att knyta vänskapsband och att kunna förstå och 
förutsäga de andras reaktioner.” – En utmärkt mål-
sättning, men någon siffra för högsta antalet anger 
han inte.

En olycklig dom

År 2000 beslöt Regeringsrätten i en hemställan från 
Leerhem AB i Lerums kommun att utöka sitt plats-
antal till sex i en gruppbostad för fem. Den sjätte 
platsen fanns redan i en tillbyggnad och kommunen 
intygade sitt stora behov av platser. Regeringsrätten 
skriver att ”utslagsgivande i det enskilda fallet (för 
en sjätte plats) bör främst bli vilken samlad bild som 
utredningen ger av förutsättningarna för att goda lev-
nadsvillkor i den mening som LSS åsyftar tillförsäkras 
sådana funktionshindrade som skall bo i den aktuella 
gruppbostaden.” 

En olycklig tolkning

Socialstyrelsen publicerade år 2002 föreskrifter och 
allmänna råd om bostad med särskild service enligt 
LSS. I dessa ger man följande allmänna råd om an-
talet boende i en gruppbostad: ”I en gruppbostad 
bör i regel endast tre till fem personer bo. Ytterligare 
någon boende bör kunna accepteras, men endast 
under förutsättning att samtliga personer som bor 
i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor.” 
Man känner sig uppenbart tvingad till att skriva så 
med hänsyn till Regeringsrättens dom, men tydliggör 
inte att med ”ytterligare någon bör kunna accepte-
ras” menas en utökning av befintligt antal, precis som 
i domen, och inte antalet vid nyplanering.  För det 
talar även förutsättningen att samtliga ska tillförsäk-
ras goda levnadsvillkor. Det är naturligtvis omöjligt 
att lova för all framtid – livsvillkoren kan som bekant 
ändra sig fort. 

Regeringsrättens beslut tolkades tyvärr ogynnsamt 
för de boende av Socialstyrelsen. Det har i grunden 
saboterat Den lilla gruppens princip. De flesta grupp-
bostäder har nu sex platser och gruppbostäder med 
fyra lägenheter ter sig idag som en idyll. 

De större grupperna leder till större oro och till 
att det bildas subgrupper där en eller flera lämnas 
utanför. Den försämrade kvaliteten i omsorgen med 
sex sammanboende straffar sig genom kravet på mer 
personal istället för, som kommunen tror, lägre kost-
nader. Kommunerna jämför oss med äldrevården 
och förstår inte att här gäller det en bostad för den 
funktionshindrades hela liv.

1) A. Paul Hare. Handbook of Small Group Research, Free 
Press, 2. uppl 1976. 

. .. .

2)Rapport om psykiskt utvecklingsstörda. Omsorgskom-
mittén. Ds S 1997:9. 

. .. .
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I nnisfree Village är en bygemenskap som ligger 
i Virginia, USA.  Där lever och arbetar tillsam-
mans 75 personer med och utan funktionshin-

der. Syftet med kollektivet är att utveckla en känsla 
för gruppen och kollektivet tillsammans med och 
inte för, vuxna personer med intellektuella funktions-
nedsättningar. Man har ett ”lifesharing mission”, en 
vision att skapa en livsgemenskap där man utvecklar 
nära relationer baserade på ömsesidiga behov och 
respekt. Volontärarbetet är ett av fundamenten i by-
gemenskapen. 

Boende
I byn finns olika typer av hus/boenden utifrån den 
enskildes behov. Mellan två till sju personer bor till-
sammans, det är ca en volontär per två boende. Alla 
har eget rum men delar kök och vardagsrum. Det 
finns möjlighet att flytta till egen lägenhet i radhus-
modell med personal i ett av husen samt en gemen-
sam del med matrum och vardagsrum. Möjlighet 
finns också att flytta till ett av kollektivets boenden i 
Charlottesville,  ca tre mil från byn. Genom att erbju-
da olika former av boenden, kan man på ett naturligt 
sätt utvecklas i sin självständighet.

Bygger på volontärarbete
Innisfree Village grundades 1971 av några föräldrar 
och en läkare som heter Heinz Kramp. Man sökte 
efter en plats som skulle vara miljöterapeutisk, där 
deras ungdomar kunde leva, bo och arbeta i gemen-
skap. De hade besökt och var inspirerade av de an-
troposofiska Camphill Villages men ville inte vara 
bundna till någon religiös inriktning, likaså ville man 
vara icke-vinstdrivande.   

Innisfree är alltså ett helt privat initiativ som finan-
sieras genom månadsavgifter och privata fonder. Vo-

Innisfree – en annorlunda gemenskap

lontärarbetet är basen men det finns också de som 
har månadslön ”long term- staff”, volontärer som har 
stannat kvar och arbetar i mer ansvariga positioner 
t ex arbetsledare för snickeriet och trädgården. 

Tanken är att man genom volontärtjänsten, lockar 
människor som inte bara söker ett arbete, utan ett 
sätt att leva. Man förbinder sig att stanna ett år, efter 
att först ha gjort en provmånad. Volontärerna är i 
åldern 20 – 70 år och kommer från hela världen. Det 
gör att man socialt, kulturellt och etniskt får en beri-
kande mångfald i bylivet. På vardagarna arbetar alla 
i byns verkstäder/arbetsplatser; snickeriet, bageriet, 
vävstugan, i den gemensamma matsalen, bondgår-
den, örtagården och köksträdgården. Produkterna 
säljs på lokala marknader bland annat. På eftermid-
dagen fortsätter arbetet i byhusen med middagsbe-
styr och några deltar i idrottsaktiviteter eller deltar i 
kurser i musik, keramik och bild. Volontärerna arbe-
tar 5 dygn/vecka och har ledigt två.

Ett minne
Ett starkt minne lever kvar för Marita, från när hon 
var ny volontär i byn 1980;

”En av de första dagarna stod jag där med Judy i 
bageriet och hon fick lära mina tafatta händer att 
knåda brödet till den perfektion som hon genom 
år av erfarenhet redan kunde. Att Judy hade Downs 
syndrom var plötsligt egalt. Gränser löstes upp och 
vem som var vad blev relativt ointressant i vår livs- och 
arbetsgemenskap. Vi blev främst medmänniskor för 

Av Helena Helander och Marita Holgersson



22                                 INTRA 1 • 11 INTRA 1 • 11                                            2323                                 INTRA 1 • 11

Innisfree – en annorlunda gemenskap

varandra, ’coworkers’/medarbetare. Jag minns de 
första dagarna och den pinsamma osäkerheten av att 
jag inte visste ’vem som var vem’ och hur jag då måste 
förhålla mig till alla som om de var ’normala’. Jag är 
för alltid präglad av den erfarenheten. Att ha sett vil-
ken värdighet och stark självkänsla de fick av arbetet 
i verkstäderna. Arbetet som identitetsskapare.” 
 
Våra egna reflektioner
Förra året fick vi, under två veckor, en inblick i by-
livet och arbetsgemenskapen. Vi upplevde vad det 
kan innebära att bo, arbeta och leva tillsammans 24 
timmar om dygnet, ett unikt helhetsperspektiv som 
infinner sig när boende och arbete sker i byform. Vi 
tog del av deras vardag och kunde också tillföra något 
till dem genom våra workshops, det blev ett utbyte för 
båda parter. Våra workshops var på temat relationer, 
kommunikation och sexualitet och vi kunde plocka 
upp frågeställningar som var aktuella för just dem, 
vilket var mycket uppskattat. 

Resan var stimulerande och inspirerande för oss 
som pedagoger och gav oss nya tankar kring hur ett 
meningsfullt arbete och boende kan se ut för våra 
elever efter gymnasiesärskolan. 

Går det att skapa ett Innisfree i Sverige? De läkepe-
dagogiska hemmen, som är inspirerade av waldorf-
pedagogiken, är väl närmast jämförbara i strukturen, 
byn, verkstäderna. Hasselakollektiven med sitt med-
levarskap har vissa likheter. Men ett fritt och obun-
det bykollektiv i Innisfrees anda, vore det möjligt att 
skapa i Sverige idag? Är rädslan för stor, är minnet för 
starkt av våra gamla isolerade institutioner på lands-
bygden? 

Vi kan bara säga att mötet med alla i den här byn, 
gav oss en sällsam  känsla av att här pågår ett liv, en 
mänsklig gemenskap som är unik!

Hej!
Vi är två specialpedagoger som arbetar på Häggviks gymnasiesärskola i Stock-holm respektive Desideria gymnasiesär-skola i Visby, sedan tio år tillbaka. Förra 

läsåret gick vi i en kurs på universite-tet i sex och samlevnad. Alla skolor är 
skyldiga att ha en fungerande sådan un-dervisning. Som uppgift fick vi  göra ett 
kursupplägg. Vi valde att göra ett kurs-
upplägg med workshop för personal. Vi sökte fonder och åkte till Virginia , USA och genomförde två workshops för personal på ett ”arbetskollektiv” för 

personer med intellektuell funktions-nedsättning, Innisfree village. Vi fick mycket positiv respons.  Resan var ut-vecklande och ett stimulerande avbrott i 
det dagliga arbetet med elever.Med vänliga hälsningar Helena Helander och Marita Holgersson
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A lla människor är olika i sin ämnesomsättning.  
Somliga kan äta till synes hur mycket som 
helst utan att lägga på hullet medan andra är 

tvungna att tänka på vad man äter om man ska hålla 
vikten nere eller åtminstone inte gå upp mer i vikt. 
Antagligen gäller det senare de allra flesta av oss

Smala rör sig mer
Om man ser efter litet närmare så kan man upptäcka 
att de som är smala rör sig mer. Dels rör man sig mer 
för att man är lättare i kroppen och dels är man lätt-
tare för att man rör sig mer.

Omvänt, om man har övervikt så rör man sig min-
dre för att det går tyngre och man blir tyngre för att 
man rör sig mindre.

Summan av allt detta är att för var och en av oss finns 
det en personlig jämvikt då mängden kalorier som vi 
tillför kroppen stämmer med vår naturliga mängd av 
kroppsaktivitet = vår förbrukning av kalorier.

Fetman ökar
När den sammanlagda mängden kalorier i mat och 
dryck är större än vad kroppen förbrukar sparas över-
skottet i form av fett. Personer med utvecklingsstör-
ning är oftare feta än andra. Särskilt utsatta för risk 
för fetma är kvinnor med Downs syndrom. 

Forskarna har visat att överviktiga personer med ut-
vecklingsstörning utvecklar sin övervikt redan tidigt 
i livet, tidigare än andra barn. Det utvecklingsstörda 
barnet rör sig oftast mindre redan från början, är 
kanske mindre nyfiket, kanske litet klumpigare, kan-
ske litet mer omgivet av större 
försiktighet. 

Fetma leder till ökad risk 
för bland annat hjärt-kärl-
sjukdom och diabetes typ 2. 
Dessutom sliter övervikten 
på lederna i fötter, knän och 
höfter.

Hälften väger för mycket
Man har inom EU kartlagt 
hälsorisker och hälsoindika-
torer för personer med ut-
vecklingsstörning på samma 
sätt som man har kartlagt 
dessa faktorer inom normal-
befolkningen. Det visar sig då 
att hälften av alla vuxna per-
soner med utvecklingsstör-

ning är antingen överviktiga eller lider av fetma. Mer 
än hälften av alla tillbringar fritiden framför TV:n el-
ler med andra stillasittande aktiviteter. 

Forskarna konstaterade att hinder mot en mer aktiv 
fritid var t ex att många av de intervjuade personerna 
med utvecklingsstörning inte tyckte om gymnastik, 
idrott eller friluftsliv, att de var alltför överviktiga, att 
de blev trötta snabbt. Några personer angav som skäl 
för sitt stillasittande att de inte hade någon att gå ut 
med.

Man har från EU pekat på två möjliga förbättrings-
områden och de gäller för oss alla.

Fysisk aktivitet
Varför måste man röra på sig?

Folkhälsoinstitutets definition på regelbunden 
måttlig fysisk aktivitet är när man genomför den 30 
minuter om dagen. Man kan t.ex. ta promenader 
och då ska man försöka gå så fort som man tycker 
att man orkar. Om man fortsätter med fysisk aktivi-
tet upp genom åren så har man god chans att slippa 
vällevnadssjukdomar och att få fortsätta att leva ett 
rörligt, oberoende liv. 

Detta gäller för alla människor och förstås också 
om man har en utvecklingsstörning.

Förkortad livslängd
Det är sannolikt att dåligt näringstillstånd också är 
en av många faktorer bakom den förkortade livsläng-
den hos utvecklingsstörda i förhållande till normal-
befolkningen. Både övervikt och undervikt är fakto-

rer bakom den allmänt ökade 
sjukdomsrisken hos personer 
med utvecklingsstörning och 
faktorer bakom en sämre livs-
kvalitet.

Skelettet blir skört
Om man inte får en tillräck-
ligt bra och allsidigt samman-
satt kost och om man inte rör 
på sig tillräckligt mycket kan 
skelettet bli skört. Ett friskt 
skelett förutsätter att man rör 
på sig, kommer ut varje dag 
och att man får tillräckligt av 
D-vitamin och kalcium med 
maten.

Måste ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 
vara överviktiga?

Det	handlar	om	att	veta	
• Vad som är bra att äta till frukost.
• Vad som är bra och omväxlande 
 middagsmat.
• Vad som är lämpligt att ta som 

snacks.
• Vad som är nyttigt att dricka till 
 maten och vad som passar 
 mellan måltiderna.
• Vilken mat det finns vitaminer 
 och mineraler i.
• Att man blir van vid att röra på sig 
 regelbundet.

Av Monika Björkman, Stockholm
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Förstoppning
Många drabbas också av förstoppning Ibland leder 
förstoppning till att man undviker att gå på toaletten, 
att man blir sittande där väldigt länge, att man vägrar 
äta eller att man blir argsint. Förstoppning förebyg-
ger man med att röra på sig, att dricka tillräckligt 
mycket och att äta fiberrik mat.

Vad kan man göra?
Måltidsmiljön: 
Det är viktigt att maten ser aptitlig ut och det kan man 
behöva lära sig om man ska laga maten själv. Många 
människor äter bättre tillsammans och aptiten kan bli 
dålig om man ständigt förväntas äta ensam. Måltiden 
kan vara ett bra tillfälle att prata med personal och ett 
bra tillfälle att underhålla bordsskicket. Många upp-
skattar den sociala samvaron vid måltiderna.

Det är också viktigt att måltiden får ta tid, att man 
lär sig att inte slänga i sig maten. En del människor 
behöver äta små måltider ofta medan andra mår bäst 
av traditionella måltidsvanor. Viktigt är dock att man 
inte småäter eller tar snask eller läsk mellan målti-
derna.

Det är viktigt att personer med utvecklingsstörning 
får större möjligheter att lära sig vad som är bra mat 
och en bra måltidssituation och att den kunskapen 
underhålls i vardagen så att man kan vara så självstän-
dig som möjligt. 

Fysisk aktivitet: 
Alla människor behöver vara fysiskt aktiva. Man be-
höver underhålla sina muskler och balansen och får 
på köpet bättre aptit och man bränner kalorier. Man 
bör få minst en halvtimme måttligt intensiv aktivitet 
minst fem dagar i veckan. Det är vanligt att man bätt-
re kommer sig för med detta om man får tillfälle att 
ingå i en gruppaktivitet.

Måste ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 
vara överviktiga? Exempel på svårigheter 

som kan leda till viktökning:

• Det kan vara svårt att veta vad som är bra 
eller dåliga ingredienser.

• Det kan vara svårt att avgöra vad som är 
lagom mängd till en portion och vad som 
kan vara bra mat eller dryck.

• Det kan vara svårt för personen med utveck-
lingsstörning att förstå och resonera med 
andra om mathållning.

• Man kan behöva bli påmind om att inte sväl-
ja maten otuggad och att man ska svälja 
ordentligt mellan tuggorna.

• Mediciner kan ha som biverkan att man får 
en ökad aptit.

Exempel på svårigheter 
som kan leda till 
viktminskning:

• Somliga kan ha svårt att minnas 
fakta som man lärde sig, som t ex 
hur man gör när man ska laga 
maten. 

• Om man har dåliga tänder kan 
det bli problem med att äta lik-
som om man har tendens till sura 
uppstötningar eller om man är 
förstoppad eller har diarré.

• Man kan ha svårt med finmoto-
riken eller andra motoriska be-
gränsningar. Inte minst försvåras 
måltidssituationen om man har 
begränsningar i syn eller hörsel 
eller andra kroppsliga eller själs-
liga störningar.

Fysisk aktivitet är särskilt viktig om man har in-
skränkt rörlighet och t ex är rullstolsburen.

God tandhygien: 
Tandhälsa förutsätter en god tandhygien. I en del fall 
kan det vara nödvändigt att personal hjälper till med 
tandborstningen, men man måste vara klar över att 
det är en känslig och svår uppgift att borsta tänderna 
på någon annan.  Man bör begränsa hur mycket söt-
saker och söta drycker som man stoppar i sig och ib-
land kan mediciner göra att man blir torr i munnen 
vilket också ökar risken för sämre tandstatus. Varje 
människa borde gå till tandläkaren en gång i halv-
året.

Dåliga tänder kan ibland märkas på aptitföränd-
ringar, irritabilitet och självskadande beteende.

En hälsosam kroppsvikt: 
Var och en bör veta vad som är dennes optimala en 
lagom kroppsvikt i förhållande till kroppslängden. 
Man bör väga sig en gång i månaden.

Monica Björkman 
är verksamhetslä-
kare vid Bellstasund 
Utredningscenter 
med nervsystemets 
sjukdomar som spe-
cialitet. Hon har lång 
erfarenhet av arbete 
med personer med 
utvecklingsstörning 
och har bl a skrivit 
en bok om utveck-
lingsstörning och 
åldrande.
E-post: monica@
omsorgsmedicin.nu

• Ibland kan svårigheter vara uttalade när det gäller 
socialt samspel. Somliga känner sig bäst till mods 
ensamma med sin mat medan andra trivs bäst 
med sällskap vid måltiden. 

• Mediciner kan ha som biverkan att man mår illa 
och får en försämrad aptit. Att vara torr i munnen 
av mediciner kan också göra att det känns job-
bigare att äta.

• Man kan ha dåligt näringstillstånd fastän man är 
överviktig eller fet. Det uppstår om det fattas vita-
miner och andra viktiga näringsämnen i kroppen 
om man äter en ensidig kost.
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Allvarliga brister – 
Torsby

F ör ett år sedan skrevs det i lokalpressen om miss-
förhållanden på en gruppbostad för fem perso-

ner med utvecklingsstörning i Torsby. Torsby  är en 
kommun i Värmland som ligger ca tio mil norr om 
Karlstad och har ca 15 000 invånare i tätorten. På 
gruppbostaden arbetar ett tiotal personer, alla med 
undersköterskeutbildning eller motsvarande.

Flera Lex Sarah-anmälningar förelåg, bl. a. hade 
två personal uppträtt olämpligt och kränkande för 
flera år sedan. Dessa gjorde en motanmälan.  En av 
förstnämnda avskedades. 

Omsorgsnämnden ansåg att arbetsplatsen var 
uppdelad i två läger och att den under lång tid hade 
tillåtits att vara självstyrande på grund av bristande 
ledarskap.

Socialstyrelsen inspekterade. Av dess beslut 2010-
07-15 framgår att personalen erbjöds kurs för några 
år sedan men den hade inriktning mot äldreomsorg. 
Den var inte heller med då kommunens värdegrund 
för verksamheten reviderades. Tidigare planerings-
dagar har upphört och personalen har inte möjlig-
het arbeta individuellt när det gäller matlagning och 
olika fritidsaktiviteter. Medarbetarsamtal har gjorts 
endast två gånger sedan 1993 och handledning två 
gånger sedan hösten 2009.  Senaste anhörigträffen 
var för fem år sedan.

Personalen har larmat flera gånger till sin chef, 
även skriftligt, men inget har hänt. De anser att hon 
måste vara mera närvarande och se problemen på 
arbetsplatsen.

Politiker uppger att det inte finns någon budget 
för kompetensutveckling. En ny chef har nu tillsats.

Sammantaget anser Socialstyrelsen att omsorgs-
nämnden inte kan undgå kritik avseende allvarliga 
brister och missförhållanden på gruppbostaden.

Omsorgsnämnden lämnade 2010-11-02 en utför-
lig redovisning för sina åtgärder. Bl. a. kommer en 
obligatorisk utbildning för personalen  att genom-
föras liksom kompetensutvecklingsplan för den en-
skilda anställde.

Allvarliga brister – 
Ösmo

Ö smo är ett samhälle tio km norr om Nynäs-
hamn. Där finns en bostad enligt LSS med 

fem barn i åldern 11 – 19 år. De har en utvecklings-
störning i kombination med autism eller autismlik-
nande tillstånd. 

Personalen består av elva personer exklusive led-
ning. Samtliga har deltagit i en kurs i tillämpad be-
teendeanalys under fem dagar, men mer än halva 
antalet saknar utbildning med relevans för verk-
samhetsområdet. Det finns inga aktuella planer för 
utbildning för dem som saknar sådan grundutbild-
ning.

Bostaden är inrymd i en friliggande enplans fast-
ighet med trädgård. Den är omgärdad av ett högt 
staket försett med låsta grindar.

Samtliga dörrar är försedda med lås och flera är 
delade på mitten. Den nedre delen kan stängas och 
låsas samtidigt som den övre delen kan vara öppen. 
Anordningen beror på att en av de boende har bete-
endestörning och innebär att ungdomarnas tillträde 
till kök och badrum inskränks. Ledningen anser inte 
att en utökning av bemanningen löser problemet.

Huvudmannen, som är Attendo LSS AB, har gjort 
en utredning av flera händelser där personalen av 
olika anledningar använt sig av tvång mot personen 
med beteendestörningar. Det gäller fasthållning vid 
utagerande eller då han inte följt sitt schema. Man 
har även hindrat honom från att komma ut från ett 
rum genom att hålla i dörren.

Socialstyrelsen som vid en tidigare inspektion an-
märkte på att man använder sig av tvångs- och fri-
hetsberövande åtgärder uppmanar verksamheten 
att utan dröjsmål upphöra med dessa ingripanden. 
Personalen måste bli införstådd med att nödrätten 
inte får ligga till grund för rutinmässiga ingrepp och 
huvudmannen måste säkerställa att verksamheten 
har personal med den kompetens som krävs för en 
ändamålsenlig verksamhet.

Socialstyrelsen ställer inga krav på att man ska ta 
bort det höga staketet.

      KG

F ör tolv år sedan hävdade en forskare i Storbritan-
nien, Andrew Wakefield, att han funnit att barn 

som vaccinerades mot mässling, påssjuka eller röda 
hund riskerade att få en autism. Nu visar det sig att 
han förfalskade sina forskningsresultat – det finns 
inget sådant samband. 

I många länder trodde man på vad han skrev med 
följden att antalet barn som vaccinerades minskade, i 
vårt land med cirka tio procent. De löpte därigenom 
stor risk för att få någon av dessa sjukdomarna.

Åtskilliga forskare gjorde om Wakefields undersök-
ning men kunde inte finna ett sådant samband, bl. a. 
en stor dansk studie 2002. Först nu har Medicinal-

Forskningsbluff styrelsen i Storbritannien efter flera års utredning 
bevisat fusket.

Wakesfield fick hundratusentals kronor för sin arti-
kel från olika advokatbyråer som ville föra en skade-
ståndsprocess mot vaccineringsföretag.

      KG 

PS. Den molekylärbiologiska och genetiska forsk-
ningen kring autism har under de sista åren visat på 
ett flertal avvikelser hos personer med autism utan 
att kunna ange dessa som en direkt orsak. Så t ex har 
man visat att de stav- och trådformade bildningarna i 
vita blodkroppar har en nedsatt funktion hos perso-
ner med olika neurologiska och psykiska sjukdomar.
                    DS

26
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Hyresnämnden sa att bestämmelserna om bruks-
värdeshyra i jordabalken ska tillämpas när man be-
dömer vad som är skälig hyra. Med bruksvärde avses 
vad en lägenhet med hänsyn till beskaffenhet och 
förmåner samt övriga faktorer kan anses vara värd 
i förhållande till likvärdiga lägenheter på orten, sett 
från hyresgästens synpunkt. 

Vid en sammantagen bedömning fann hyresnämn-
den att en hyra som innebär s. k. normhyra enligt 
SABO-modellen1) får anses skälig. Då ingår också ett 
skäligt tillägg för tillgång till gemensamma utrym-
men. 

Det innebar att kommunen tvingades minska hy-
ran med 410–453 kr per månad för dem som klagat. 

Kommunen överklagade beslutet till Svea Hovrätt 
som avslog överklagandet (beslut 2010-01-11). Beslu-
tet kan inte överklagas då Svea Hovrätt är den högsta 
instansen för dessa beslut.

Min kommentar
En del personer som bor i gruppbostad betalar en 
mycket hög hyra, så hög att pengarna inte räcker till 
för andra nödvändiga utgifter. De tvingas begära eko-
nomiskt stöd av kommunen eller av anhöriga. 

Den som anser att  hyran är för hög kan be kom-
munen att ompröva hyran och hänvisa till domen 
från Svea Hovrätt. Vid en sådan bedömning bör 
hänsyn tas till i vilken utsträckning som gemensam-
hetsutrymmena även utnyttjas av personal och om 
de innefattar pentry eller motsvarande. Är man inte 
nöjd med svaret kan man  klaga hos den hyresnämnd 
man tillhör. Nämndens beslut kan inom tre veckor  
överklagas hos Svea Hovrätt.

     KG

Får kommunen ta betalt 
för gemensamma utrym-
men i en gruppbostad? 
Turerna har varit många 
i denna infekterade fråga. 
Senast har Svea Hovrätt 
slagit fast att om gemen-
samhetsutrymmet innebär 
ett mervärde för bostaden 
kan detta påverka hyran. 
Men kommunen får inte 
ta betalt per kvadratme-
ter. Detta innebar en rejäl 
hyressänkning för dem 
som klagat.

1) SABO = Sveriges Allmänna Bostadsföretag.                                         

I propositionen till LSS skriver departementsche-
fen att eftersom den enskilde inte bör ha mer-
kostnader på grund av sitt funktionshinder, bör 

den avgift som kommunen debiterar för bostaden 
inte innefatta gemensamma utrymmen. Detta gällde 
så länge kommunen tog ut en avgift för boendet.

När man övergick till att ta ut hyra för lägenheterna 
var det några kommuner, de som delade lagstiftarens 
värdering att man inte ska ha merkostnad på grund 
av sitt funktionshinder, som valde att inte ta ut hyra 
för gemensamhetsutrymmen.   

Men de flesta kommuner höjde hyran så att den 
även innefattade hyra för gemenskapsutrymmena. 
Intra har länge påpekat det i grunden olagliga i detta. 

Regeringsrätten dömde tokigt
Frågan prövades av Regeringsrätten, som i en kon-
stig dom  fastställde att det enligt LSS inte föreligger 
något hinder för att hyressättningen påverkas av det 
värde som tillgången till gemensamhetutrymmen ut-
gör (mål nr 212-04). Detta tolkade kommunerna som 
att det var fritt fram att ta ut hyra för gemensamhets-
utrymmet. Men så var det inte.

Hyresnämnden sa nej
Nu har det kommit ett prejudicerande domslut en-
ligt hyreslagstiftningen.

Det började med att hyresnämnden i Stockholm 
i mars 2009 avgjorde en tvist om hyran i en grupp-
bostad enligt LSS (beslut 2009-03-13). Bostaden be-
stod av fem lägenheter med tillgång till gemensam-
hetsutrymmen. Kommunen yrkade på att rätten för 
hyresgästerna att få disponera de gemensamma ut-
rymmena skall få debiteras som hyra. Hyresgästerna 
bestred höjningen och menade att den rätten alltid 
hade ingått i hyran.

Om gemensamma utrymmen
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D enna sägen är en dramatisk beskrivning av 
hur en kvinna först förlorar sitt rätta barn till 
ett övernaturligt väsen, ett troll. 

Hon känner att något är fel med hennes nya barn 
och tillkallar hjälp från grannfruarna för att få stöd. 
De ser bara ett barn och modern måste nu accep-
tera och ta till sig detta barn men hon misstänker 
allt mera att det inte kan vara hennes eget. Vems är 
då barnet? Den folkliga traditionen träder in som en 
förklaring. Barnet liknar mera trollen från de tradi-
tionella berättelserna om bortbytingen. Enligt säg-
nerna vill trollen komma åt människobarnen då de 
var vackrare än de egna ungarna. När modern inser 
att det är en bortbyting hon fått vill hon bli av med 
barnet och försöker byta tillbaka det. Det kan man 
göra genom att hota att döda eller behandla barnet 
illa. Enligt sägnen som modern känner till eller fått 
höra från någon grannfru vet hon att om man hotar 
att döda barnet kommer trollmodern tillbaka med 
det ”rätta”, friska och vackra människobarnet. Troll-
modern kan inte se sitt barn fara illa eller dödas utan 
byter tillbaka det. Hon är i själva verket människomo-
derns samvete, en kulturell anvisning och ett mora-
liskt stöd för att fortsätta vårda barnet hur besvärligt 
och svårt det än är. 

Hela denna process som främst modern måste gå 
igenom är en svår kamp för henne. En kamp hon 
inte sällan får föra ensam, mot maken och det övriga 
husfolket. 

En hustru gick en gång ut från sitt barn; och när hon kommer in igen, så ligger två barn 
jemte sig i vaggan och de voro hvarandra alldeles lika. Hustrun blev förfärad vid denna 
syn, och springer in till gårds-hustrurna och beklagar sig och bad dem för Guds skull 
komma in och se olyckan. Men när de kommo in i stugan, låg det inte mer än ett barn i 
vaggan; det andra var borta. Då blef den arma modren ännu mer hjärtängslig och tvifla-
de starkt därpå, att det voro hennes eget barn. Men då de andra qvinfolken bedt henne 
tillfreds och först se vad det kunde bli af det, tog hon barnet an. Men dock med största 
förtviflan i sin själ. Det blef och allt sämre och ´hapligare´ att se på, och Bondhustrun 
fann då att barnet var ett riktigt ´Bortbytes-barn´, och att hennes eget var bortbytt. – 
Men en dag då hon bakade, bad hon innerligt till Gud och att han ville förlåta henne all 
synd om det var hennes eget barn; ty hon hade beslutat, att bränna opp barnet lefande 
i ugnen. Hon tog då barnet och lade det på ugnsspaden. Men just som hon skulle skjuta 
in det i den brinnande ugnen, kom ett qvinfolk (en halt qvinnna) ropandes med ett barn 
på armen: ´Låt mig få mitt barn igen, här har du ditt!` 
     (Svenska sagor och sägner (12), 1959:190f).

En symbolisk berättelse
Sägnen är en tidig beskrivning av hur människor 
reagerade och kände inför det ovanliga och var en 
anvisning om hur främst mödrarna borde agera. Det 
är en symbolisk berättelse och skall inte tolkas som 
en konkret anvisning om att skada eller döda barnet, 
även om också detta har förekommit någon enstaka 
gång, enligt ett domstolsprotokoll från 1600-talets 
slut. Tvärtom handlar det om att noggrant vårda de 
små barnen och skydda dem mot allehanda faror 
även om de inte utvecklades som förväntat. 

Denna typ av sägen är spridd över större delen av 
Europa. Etnologen Inger Lövkrona skriver att ”I sä-
gentraditionen uttrycks de kollektiva kulturella vär-
deringarna och normerna mot vilka den enskildes 
agerande måste tolkas” (Lövkrona 1989:7).

Bortbytingen
Selma Lagerlöf har skrivit en klok analys i novellen 
”Bortbytingen” (finns i flera utgåvor) och utgår från 
hennes kunskaper om sägentraditionen. Konflikten 
om barnet mellan modern och fadern är ett centralt 
tema.

 I sägnerna framkommer flera motiv för att inte 
vårda barnet vilket hör ihop med den utbredda fat-
tigdomen. Det sägs att barnet äter för mycket och tar 
mat från övriga hushållsmedlemmar, det kan inte bli 

Av Claes G Olsson, fil. dr. Umeå

Från bortbyting 
     till intellektuell funktionsnedsättning
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någon idyll utan många for mycket illa på grund av 
fattigdom och okunnighet. Problemen blev tydligare 
när samhällets utveckling ställde högre krav på den 
enskilda individens arbetsförmåga och dennes för-
måga att klara sin egen försörjning under industri-
samhällets ökade krav.

Institutionernas framväxt 
Med vetenskapen kom allt mera avgränsande defi-
nitioner. När kategoriseringarna tydliggjordes och 

till nytta och bidra till sin försörjning genom arbete, 
barnet kommer att förbli tärande, ett argument som 
återkommer under århundradena och som efter-
hand blir ett politiskt argument för att utbilda per-
soner med funktionshinder inklusive dem med lind-
rigare grad av utvecklingsstörning, de s k bildbara. 

Började särskilja
Inom hospitalväsendet var man vid mitten av 1800-ta-
let angelägen om att skilja vuxna med psykisk sjuk-
dom, vilka i bästa fall med medicinsk behandling 
kunde bli friska igen, från dem som kategoriserades 
som ”mindre vetande” eller ”sinnessjuka från barn-
domen”. De senare s. k. ”fånar, idioter, sådana som blivit 
födde svagsinte till följe af fel i deras ursprungliga organi-
sation. Dessa kunna väl genom ändamålsenlig uppfostran 
och sträng tukt, stundom till en viss grad förbättras, men 
äro icke föremål för medicinsk behandling” (Underdånigt 
betänkande om erforderliga förbättringar uti Hospi-
tal-väsendet i Riket. Stockholm 1851:6)

 Detta synsätt avspeglades även i Tabellverkets (se-
nare SCBs ) statistiska uppgifter vid denna tid, vilka 
inhämtade beteckningarna från prästernas anteck-
ningar i församlingens hörsförhörslängder. Möjlig-
heten att diagnostisera och skilja de olika kategorier-
na åt var en förutsättning för den verksamhet Ema-
nuella Carlbeck påbörjade och som blev anstalten 
Johannesberg. 

Olika beteckningar
På 1840-talet förekom i statistiken olika beteckning-
ar på personer med utvecklingsstörning; vansinniga, 
blinda, dövstumma, lytte och bräcklige samt av ålderdom 
vanföra. Som övergripande beteckning på psykisk 
sjukdom användes begreppet sinnessjuka samtidigt 
som man också använde beteckningarna vansinnig 
eller sinnessvag i löpande text. 

Beteckningar på barn var bl a fånar och idioter, det 
senare var under flera år den vanligaste beteckning-
en. Andra beteckningar som förekommer var t.ex. 
enfaldig, klen till förståndet, fjantig, mindre vettig, småsint, 
ovetande, medvetslös, svagt vetande, begreppslös, blödsint, 
djurisk idiot, minnesslö osv. 

Den stora osäkerheten om diagnosen bör nog ses 
snarare som en fördel än ett problem i det förindu-
striella samhället. Personer med funktionshinder var 
kända där de bodde och utgjorde inte sällan en del i 
en kulturell och social gemenskap. Nu var inte detta 

I Claes G Olssons avhandling (Omsorg och kon-
troll. En handikapphistorisk studie 1750-1930. Fö-
reställningar och levnadsförhållanden, Umeå uni-
versitet 2010), diskuteras tidiga föreställningar om 
personer med funktionshinder. Både vetenskapliga 
och folkliga förklaringar, bortbytessägner, lytesfö-
reställningar och kvinnor som försett sig på något 
obehagligt under graviditeten, undersöks. Avhand-
lingen beskriver tre historiska perioder:

• Första nedslaget görs vid 1700-talets slut med fo-
kus på vetenskapens betydelse för en förändrad 
människosyn. Den vetenskapliga blicken riktades 
vid denna tid mera medvetet också mot medbor-
gare som hade någon funktionsnedsättning. 

• Den andra perioden är 1800-talets början. Då fick 
tankarna på speciell uppfostran och undervisning 
av döva och blinda en fast form genom den första 
specialskolan i Sverige, Institutet för blinda och 
dövstumma i Stockholm. 

• Den tredje tidsperioden i avhandlingen analyse-
rar synen på blinda under de första årtiondena på 
1900-talet när speciellt utsända inspektörer be-
sökte synskadade/blinda i hela landet och skrev 
utförliga rapporter om deras levnadsförhållanden. 

  E-post: claes.g.olsson@kultmed.umu.se

Från bortbyting 
     till intellektuell funktionsnedsättning
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skiljde människor åt öppnades också vägen till 1800- 
och 1900-talens institutionalisering, till specialskolor 
och anstalter. Motiven var flera, bl. a. såg samhällets 
styrande risken för en ökad proletarisering och där-
med ökade fattigvårdskostnader, 1700-talets intresse 
för uppfostran och utbildning var ett annat motiv och 
till detta kan läggas kristna och humanistiska motiv 
för att förbättra människors tillvaro. 

Det var en utveckling på både gott och mindre gott. 
Personer med funktionshinder som levt med sina fa-
miljer i lokalsamhället, flertalet i fattigdom, försvann 
allt mera in i en anonym grå massa i institutionernas 
dolda värld. Närheten till personer med funktions-
hinder minskade och med det den direkta kontakten 
och kunskaperna. Därmed minskade även familjens 
roll efterhand och professionella yrkesgrupper tog 
över och påverkade föreställningar och attityder inte 
sällan på ett negativt sätt. Att inget är fast för evigt 
borde historien kunna lära oss, något som även gäller 
dagens föreställningar. 

Historien händer nu
Trollen har försvunnit men bortbytingen lever kvar 
som en metafor från vår historia. Än i dag har säg-
nerna något att säga oss även om vi använder begrep-
pet person med intellektuell funktionsnedsättning. Hur vi 
tidigare har kategoriserat och hur vi kategoriserar i 
dag har betydelse för hur vi tänker och handlar, om 
vi avvisar eller inkluderar andra. En viktig tanke är 
att historien händer nu, därför är historisk kunskap 
nödvändig för oss alla. Det förgångna har betydelse 
för det vi kategoriserar som avvikelser från ”norma-
liteten”. 

Den senaste tidens debatt om Socialstyrelsen* och 
WHOs definitioner har i vissa avseenden snarast rört 
till det än klargjort förhållandena. Inom handikapp-

rörelsen finns knappast någon helt gemensam håll-
ning till de begrepp som förekommer. Ibland är mo-
tiven för ett förändrat språkbruk väl motiverat andra 
gånger tjänar det mest som kosmetika. Även i fort-
sättningen kommer diagnoser, kategoriseringar och 
beteckningar att förändras. 

Sven Nordlund, ordförande i FUB i Umeå, me-
nar att det finns en dubbelhet i vissa begrepp, vil-
ket skapar förvirring hos många. Det minskar också 
möjligheten att förstå specifika förhållanden som 
gäller personer med medfödda kognitiva funktions-
nedsättningar. Samtidigt finns många gemensamma 
problem och det behövs en gemensam syn som inte 
är individinriktad utan samhällskritisk. Fokuseringen 
på samhällsproblemen, på hindren, är nödvändig 
för att åstadkomma förändringar men behöver inte 
utesluta åtgärder som omfattar enskilda individers 
specifika behov. Det borde gå att ha åtminstone två 
perspektiv samtidigt.

Orden kan dölja
Vi måste ständigt föra en kamp för att skapa och om-
skapa vad vi menar med en ”normalitet”. Vi måste 
använda begrepp som är inkluderande och männis-
kovärdiga. Beteckningarna vi använder, orden i vårt 
språk och dess innebörder påverkar våra föreställ-
ningar och orden kan drabba individer och grupper. 
Språket och orden eller tecknen, vilka är nödvändiga 
för vårt dagliga umgänge och kommunikation, blir 
till förenklingar som döljer den komplexitet vi lever 
i. Orden klumpar samman människor, kollektiviserar 
dem och döljer det unika hos varje individ.

* Socialstyrelsens definitioner: En funktionsnedsättning 
uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Funk-
tionshinder är den begränsning som en funktionsnedsätt-
ning innebär för en person i relation till omgivningen.

Västra Götalandsregionen, Handikappkommittén. Sam-
hälle för alla. Tillgänglighetsresan fortsätter. 2010. 144 
sid. 0501-620 84/Adress och distributionscentrum. 
adress.distributionscentrum@vgregion.se Utan kostnad.

Tillgänglighetsresan
V ästra Götalandsregionen har haft en särskild 

politisk kommitté för de övergripande handi-
kappfrågorna. Den har förbättrat tillgänglighet och 
kunskaper om funktionshinder i landstingsorganisa-
tionens alla verksamheter, från sjukhus till kollektiv-
trafik. Detta har man varit ensam om på landstings/
region och kommunnivå. Sju tjänstemän har  arbetat 
uteslutande med tillgänglighet och bemötandefrå-
gor i vid mening. 

Kommittén har nu publicerat en elegant bok om 
tolv års ”resa” mot bättre tillgänglighet. I olika kapi-
tel intervjuas företrädare för funktionshindrade och 
deras upplevelse av tillgänglighet samt forskare och 
personal. 

I fortsättningen kommer handikappfrågorna att 
finnas under en ny politisk kommitté, kommittén för 
rättighetsfrågor, som ska arbeta med alla mångfalds-
frågor i landstingsorganisationen.

Av särskilt intresse är hur kommittén har byggt 
upp en tillgänglighetsdatabas, www.t-d.se. Den är 
den enda större och mer omfattande i sitt slag i vårt 

land och ger medborgarna information om tillgäng-
ligheten i allt från livsmedelbutiken och biblioteket 
till sporthallen och operan. Den finns på olika språk, 
därtill på klarspråk och på talsyntes. 

En interaktiv bemötandeutbildning för vårdperso-
nal har också tagits fram där 14 000 personer genom-
gått hela utbildningen. Idag kan utbildningen nås av 
alla intresserade utan något lösenord och finns på 
adress: www.bemotande.vgregion.se

Boken är av stort intresse för alla involverade – för-
troendemän och tjänstemän. Den ger en viktig infor-
mation om erfarenheter och är skriven med engage-
mang och övertygelse.
      KG
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F elix Swahn fick som liten diagnosen autism. 
Han gick på en vanlig förskola och blev som 
sexåring inskriven i särskolan. Felix vantrivdes 

i särskolan, han hade inte alltid ord att uttrycka var-
för, men det var tydligt att han inte ville vara där. Felix 
mamma som var väldigt bra på att få saker att hända 
började kämpa för att Felix skulle få prova att gå i en 
vanlig klass med assistent och lyckades få med sig en 

rektor på försöket. Långsamt fick Felix fasas in i en 
grundskoleklass och när Felix var nio år gick han på 
heltid i klass 2a. Felix mamma var även bra på att se 
till att Felix hade folk runt sig som trodde på honom 
och såg hans möjligheter vilket faktiskt varit avgö-
rande för att Felix inkluderingshistoria blivit något 
utöver det vanliga.

I grundsärskolan, inklusive träningsskolan, går i dag drygt 12 000 elever. Andelen elever i sär-
skolan har ökat de senaste femton åren, från cirka 1,0 procent läsåret 1995/96 till 1,4 procent 
2009/2010.

  Nu har Skolinspektionen undersökt 715 utredningar om barn i särskolan i 30 kommuner. Undersök-
ningen visar att utredningarna är rättsosäkra och har allvarliga brister. 
  ”I de flesta ärenden är det – utifrån kommunernas underlag – omöjligt att säga om barnet ska gå i 
sär skolan över huvud taget.”, skriver generaldirektörerna för Skolinspektionen, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, Socialstyrelsen och Skolverket i en debattartikel i DN (31/1)
  Samtidigt har, som ett resultat av de stora årskullar som nu lämnar gymnasiesärskolan antalet perso-
ner som förtidspensioneras (aktivitetsersättning) och/eller söker Daglig verksamhet ökat lavinartat.
  Bakom varje felaktigt beslut om inskrivning i särskolan finns en enskild individ som kommer att få 
sina framtida möjligheter reducerade. Så var det med Felix Swahn men han ville inte finna sig i den 
ordningen. Läs hans berättelse här.

Om särskola och normalskola

Att tro på ett barn

Av Sara Hallerfors, Stockholm

Felix Swahn
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Kamikazeuppdrag
Jag var elevassistent åt Felix tre terminer när han 
gick i 8 och 9a. Hans skolgång var inte lätt. Han fick 
utstå många prövningar i en hård miljö. Att vara så 
annorlunda i en ålder, när man själv bara vill vara 
”vanlig”, i en skola där alla ville vara som alla andra 
är ett kamikazeliknande uppdrag. Det kan nog de 
flesta som upplevt en gnutta tonårsångest under hög-
stadiet förstå. 

Den smärta han upplevde varje gång hans kom-
munikation inte fungerade och missförstånd och 
krockar nästan fick honom att explodera av frustra-
tion gjorde att det var många på skolan och runt Felix 
som tvivlade på om det här med inkludering var bra 
för någon. 

Hans ämneskunskaper var svåra att mäta eftersom 
han kommunicerade dem på helt annorlunda sätt 
och han blev ofta stressad och arg på sig själv för att 
han inte kunde hänga med på lektionerna utan gled 
iväg in i sin egen värld. Men när betyg skulle sättas 
blev det ändå tydligt att Felix inte skulle bedömas 
efter särskolans mål.  Han klarade faktiskt grundsko-
lans mål genom att han pluggade hemma, ofta flera 
timmar varje kväll, eftersom all energi i skolan gick åt 
att försöka hantera det sociala samspelet. 

Han behövde inte fasta rutiner
En period, när det blev för mycket press, stress och 
sociala frontalkrockar besökte vi andra skolor och 
Asperger-verksamheter för att se om Felix skulle hitta 
ett ställe som fungerade bättre. Då gjorde vi en fan-
tastiskt bra upptäckt. Han passade ännu mindre in i 
de miljöerna! Han bröt mot alla Asperger-normer; 
han behövde inte en krok med sitt namn ovanför, 
fasta rutiner, öva på att åka buss eller ha lugn och 
ro. Han var ju supersocial och gick runt och pratade 
med alla andra elever. Vi såg och kände att det var fel, 
för även om mycket var som en bekväm dröm i dessa 
specialskolor, jämfört med hur det var i Felix skola 
och även om han skulle få allt stöd i världen där, så 
var det som han själv sen uttryckte det; inte verklig-
heten. Han hade lärt sig för många normer från den 
vanliga skolan för att lämna den och det fanns bara 
ett alternativ, att fortsätta.

Nya dörrar öppnades
Det var tur att han stannade kvar i sin skola för det 
blev så mycket bättre i takt med att både Felix och 
hans jämnåriga blev lite äldre och lugnare. Felix 
började utveckla sitt språk och sin kommunikation 
i nian. Tankar och känslor som surrat runt ordlösa i 
hans huvud blev benämnda, missförstånd kunde re-
das ut och förståelsen för andra öppnade helt nya 
dörrar för Felix. 

Andra terminen i nian behövde Felix inte mig läng-
re under lektionerna och sa helt enkelt en dag att jag 
kunde gå ut. I början satt jag utanför klassrummet 
men kunde sen flytta ända bort till lärarrummet. Det 
blev en del fixande för att hålla koll på Felix läxor 
och hjälpa honom med allt nytt ansvar. Men det vik-
tiga var ändå att han fick känna sig som en del av sin 
klass på samma sätt som de andra eleverna och att 

han själv kunde välja när han behövde prata av sig 
eller få hjälp.

Att Felix stannade kvar blev inte bara en vinst för 
honom själv utan även för de andra eleverna som fick 
se hur han utvecklades. Felix lärde sig att ”släppa in 
andra” för att ”själv ”bli insläppt” och knäckte alltfler 
sociala koder som gjorde att hans egna drömmar och 
målbilder började stämma överens med verkligheten. 

Det var inte oss vuxna det handlade om
När Felix sen gick ut nian med vanliga betyg, ett IG i 
svenska men resten G:n, VG:N och ett MVG, höll han 
ett bejublat tal på skolavslutningen där han tackade 
alla dem som han haft viktiga relationer till. Han tog 
även upp de relationer som smärtsamt upphört, för 
han hade lärt sig att även det var en del av livet. Be-
jublat var det och det gick inte att ta miste på att Felix 
varit en person som alla skulle minnas och jag vågar 
säga att han varit en viktig person på den skolan. Han 
själv sa det så här i sitt tal: 

”Jag tror att det inte bara är ni som har lärt mig 
utan att jag har lärt er massor med viktiga saker som 
till exempel att någon med funktionshinder klarar 
av en vanlig skola, vet hur man själv ska hantera en 
situation om man får ett annorlunda barn och att 
en med funktionshinder kan få hur många kompisar 
som helst. Jag hoppas att jag har lärt er att en funk-
tionshindrad kan gå i en vanlig skola för det är där 
barn och ungdomen trivs bäst.”

I den glädjeyra som uppstod av allt tackande av di-
verse elever blev det tydligt vad allt handlade om, det 
var inte oss vuxna som funnits runt honom och fixat 
och trixat med hans vardag och skolgång, inte åt-
gärdsprogram, kunskapsmål, betyg eller överhuvud-
taget allt sådant som lärare och vuxna oftast fokuse-
rar på, utan det var deras gemenskap som ungdomar 
och att få vara en del av den som allt handlade om.

Fixar skolarbetet själv
Idag går Felix i en vanlig gymnasieklass. Han har läst 
in sitt IG i svenska och ligger en vecka före de andra 
eleverna med skolarbetet. Han har en assistent som 
finns med i klassrummet men hjälper alla, han finns 
mest för att Felix ska kunna prata med någon om 
han blir orolig, skolarbetet fixar han själv. De flesta 
på skolan vet vem han är, Felix visar sina serier och 
snackar med alla. Han sa när jag träffade honom 
häromveckan att han visste att han inte var som alla 
andra, att han är i sin egen värld ibland. Men trots att 
han tvivlar ibland så är han ändå stolt över sig själv 
och allt som gör honom unik. 

Rätt till den verklighet som andra lever i
Jag tänker på Felix när jag läser om Skolinspektionens 
rapport från december 2010 om hur fruktansvärt 
många (715!) felaktiga och bristfälliga utredningar 
som fått ligga till grund för särskoleplaceringar. Skol-
inspektionen skriver att elever med utvecklingsstör-
ning som inte klarar grundskolans mål ska ha rätt till 
särskola. Men att stöd ska alltid i första hand ska ges i 
grundskolan då en särskoleplacering får långtgående 
konsekvenser för individen med begränsade möjlig-



32                                 INTRA 1 • 11 INTRA 1 • 11                                            3333                                 INTRA 1 • 11

heter att utbilda sig efter gymnasiet och svårare att 
komma in på arbetsmarknaden. 

Rätten till särskola verkar vara en god vilja som blir 
något annat i verkligheten. För Felix verklighet hade 
varit en helt annan om han inte fått pröva en annan 
väg än den särskoleväg som låg framför honom. För 
honom har det inte handlat om rätt till särskola utan 
om rätt till den verklighet han ser att andra lever i. 

Felix placering i särskolan när han var sex år tror 
jag inte byggde på en bristfällig utredning eller felak-
tig diagnos, inte enligt det system som finns. Det är 
därför som den känns extra angelägen att fundera 
över. 

Kanske är det dags att ifrågasätta rätten för samhäl-
let att bestämma i vilken miljö, med vem och hur barn 
och unga med behov av stöd, ska få vara delaktiga?

För vad är Felix berättelse?
En success story? 
Ett mirakel?
Eller helt enkelt ett exempel på vad som faktiskt 

kan hända om flera människor tillsammans vågar tro 
på ett barn istället för ett system.

PS. Felix har läst och godkänt denna text.
sara.hallerfors@gmail.com Felix Swahn

Allt fler slås ut
S kolornas sätt att undervisa och det stora flödet av 

information i samhället slår ut allt fler med be-
gränsad intellektuell förmåga. Det visar Erika Dahlin, 
Hjälpmedelsinstitutet, i sin forskning.

Idag är den kognitiva (intellektuella) belastningen 
mycket större än tidigare, vilket ställer mycket högre 
krav på de kognitiva funktionerna. 

– Förr satt man vid sin skolbänk, hade alla sina böck-
er i bänken och alla gjorde samma sak. Nu har elev-
erna böcker på en annan plats än där de sitter så det 
blir mer spring, det är mer grupparbeten så det blir 
högljuddare och eleverna får ta mycket större eget an-
svar. Det gör att det är många fler idag vars kognitiva 
kapacitet inte räcker till och som får problem med 
skolarbetet.

Detta behöver inte betyda att dagens arbetssätt är 
dåligt. Men dagens arbetssätt fungerar sämre för fler 
barn än gårdagens arbetssätt gjorde. 

Det behövs en bättre individanpassning. En modell 
fungerar inte för alla. På liknande sätt är det för vux-
na, menar Erika Dahlin.

– Informationsflödet i samhället är så högt nu. Det 
kräver att vi har bättre kognitiv förmåga och vi måste 
kunna sortera ut viktig information från oviktig. De 
som inte har en tillräckligt god kognitiv förmåga slås 
ut i större utsträckning än förr. 

Det betyder också att det finns ett större utrymme 
idag att utveckla stödformer för att vissa elever ska få 
ut så mycket som möjligt av skolarbetet och för att 
såväl barn som vuxna inte ska bli hindrade i sina liv. 
Här finns också ett stort utrymme för att utveckla nya, 
effektiva hjälpmedel. 
Ur Forskning om funktionshinder pågår nr 4/10.

Bristande läkartillsyn
E nligt LSS ansvarar kommunen för hälso- och 

sjukvården utom för läkarinsatser  i bostäder 
med särskild service och för dem som vistas i daglig 
verksamhet. Läkarna ska landstinget stå för. Lands-
tinget ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen  (26 d §) 
sluta avtal med kommunerna om omfattningen av 
och formerna för sådan läkarmedverkan.  

Regeringen tillsatte i somras en nationell sam-
ordnare som ska utvärdera dessa avtal och bedöma 
effekten av dem (Dir. 2010:71). Samordnaren ska 
även utreda om kommunerna ska få anställa läkare, 
analysera konsekvenserna av det och eventuellt ut-
arbeta författningsförslag. För den mindre del av 
kommunerna, som ännu inte på frivillig väg över-
tagit ansvaret för hemsjukvården, ska samordnaren 
även identifiera vilka hinder som finns för att de ska 
göra det. 

Dessa direktiv är särskilt viktiga för de över tjugo 
tusen personerna med betydande och livslånga 
funktionshinder som  bor i bostäder med särskild 
service enligt LSS. De får idag inte annat än undan-
tagsvis besök  av habiliteringskunnig läkare, inga 
årliga teamgenomgångar och inga hälsokontroller. 
Det är en himmelsvid skillnad mellan den hjälp som 
erbjuds oss andra som kan ta för oss.

Det finns ”Riktlinjer inom hälso-och sjukvård” från 
1997, som anger att personer med nedsatt autonomi 
tillhör hälso- och sjukvårdens första prioriterings-
grupp. I praktiken har de som bor i LSS-bostäder 
hamnat i den sista. Därmed bryter vårt land mot FN-
konventionens artikel 25. Någon borde ta upp det.
         KG

33
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Hur kan jag som förälder stödja mitt barn om jag 
misstänker att allt inte står rätt till? Var skall jag få 
hjälp för att kunna stödja henne att bryta en våldsam 
relation? Känslan av vanmakt är stor hos föräldrar 
som bara kan stå och se på hur dottern far illa.

Vid ett samtal med justitieminister Beatrice Ask un-
der Almedalsveckan i år, kunde vi konstatera att det 
finns ett stort hål i lagstiftningen.*

Vi är väl medvetna om att detta inte är en enkel 
fråga, men det får inte vara en anledning till att inte 
lösa problemet snarast. 

Av Denise Cresso, 
Projekt utvecklingscentrum 

Dubbelt Utsatt

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt i Göteborg arbe-
tar med att synliggöra och sprida kunskap om våld 
mot kvinnor med funktionsnedsättning. Läs mer på 
www.dubbeltutsatt.se

Våldet mot kvinnor med intellektuell 
funktionsnedsättning 
är ofta osynligt

* I Sexualbrottsutredningens betänkande (SOU 
2010:71) föreslås att det också ska bli straffbart att 
utnyttja den som har särskilda svårigheter att värna 
sin sexuella integritet, exempelvis personer med in-
tellektuell funktionsnedsättning.
Om detta skrev vi i Intra nr 4/2010.

Tre lagändringar från 1 januari!

I Lag om assistansersättning, LASS, reglerades statens 
ersättning för personlig assistans. Lagen har upp-

hört och reglerna har överförts till Socialförsäkrings-
balken som kapitel 51 och 106. 

I Förordning om belastningsregister sägs att den som an-
ställer personal inom ”vård av utvecklingsstörda” 

har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret. Nu 
har detta blivit obligatoriskt för verksamheter som 
riktar sig till barn, enligt Lag om registerkontroll av per-
sonal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.  

S ocialstyrelsen är nu ålagd att pröva alla assistans-
anordnare som inte är sin egen arbetsgivare. 

Man ska föra ett register över de som fått tillstånd 
och bedriva tillsyn över dem. Klagomål ska ställas till 
Socialstyrelsen.

Det våld som kvinnor med intellek-
tuell funktionsnedsättning utsätts 
för blir alltför ofta osynligt, trots att 

de utsätts för samma våld som kvinnor generellt, dvs. 
sexuellt, fysiskt, psykiskt och ekonomiskt våld. Men 
på grund av att de har en intellektuell funktionsned-
sättning är de mer skyddslösa och våldet slår hårdare. 
Antingen uppfattar inte kvinnan att hon är utsatt el-
ler så har hon inte förmågan att hantera situationen 
utan finner sig i behandlingen. Dessutom vet vi att 
kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning kan 
ha svårt att bli trodda, när de väl vågar berätta att de 
blivit lurade, bestulna, eller våldtagna.

Stor otrygghet
Kvinnor med en intellektuell funktionsnedsättning 
har rätt att själv bestämma över sina liv när de nått 
18 års ålder, precis som alla andra. Men många ham-
nar, på grund av sin funktionsnedsättning i stor rätts-
otrygghet. 

Hon kanske undertecknar dokument utan att för-
stå att det är en lånehandling. 

Hon kanske har tecknat flera mobilavtal eller har 
avbetalningar på varor som inte ens finns hemma.

En del, som bor i servicelägenhet, får många besök 
just vid löne- och pensionstider.

Andra kan övertalas att klä av sig inför en webbka-
mera och inser inte att bilderna publiceras på inter-
net.

Våld i relationen
Särskilt allvarliga blir konsekvenserna när det före-
kommer våld i en relation. Den isolering som ofta 
förekommer i en våldsam relation kan leda till att en 
kvinna med intellektuell funktionsnedsättning vare 
sig ser eller förstår vad hon är utsatt för.

När anhöriga märker att kvinnan förändras och iso-
lerar sig alltmer, blir det en stark varningssignal på att 
allt inte står rätt till. Att den som är våldsutsatt kanske 
inte förstår eller har perspektiv på den egna tillvaron 
innebär en utsatthet i sig.

Hur kan vi stödja?
För att ta ett exempel ur verkliga livet: en kvinna lever 
i en relation med en man som hotar henne via SMS 
och slår henne. Hon säger upp bekantskapen med 
föräldrar och syskon och säger till och med upp sig 
från sitt jobb, utan att någon myndighet kan ingripa. 
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Emma Svärd är konst-
när och arbetar på Stora 
Blå kultur i Solna, en 
daglig verksamhet med 
inriktning på musik, 
konst och media. Emma 
lyssnar på musik, spelar 
trummor och gillar att 
simma på fritiden.
Här berättar Emma lite 
om hur hon jobbar. 
   Först om omslagsbil-
den.
  ”Det brinner mycket 
och brandkår och am-
bulans har kommit till 
platsen. Den personen 
som står längst till höger 
är rökdykare och de två 
andra är sjukvårdare. 
Det är deras jobb att 

OMSLAGETS KONSTNÄR

 

 

Värna är en sammanslutning av Läkepedagogiska och Socialterapeutiska 
verksamheter i Sverige. Dessa verksamheter riktar sig till barn, ungdomar 
och vuxna.

 Vi värnar om personer med funktionsnedsättningar 
och vill presentera våra fantastiska verksamheter 
inom boende, daglig verksamhet och skola. 
 

För mer inspiration och 
information besök www.värna.nu

Förbundet för antroposofisk 
läkepedagogik & socialterapi 
– boende, utbildning & arbete.

släcka eldsvådor och rädda människor.”
   Hur väljer du teman?
   ”Jag målar av saker jag ser på tv, tex en olycksplats eller en brand. Mina 
favoritprogram är 112-på liv och död och ett annat program som heter 
Västkust. Det handlar om olyckor, ambulanser och brandmän. ”
   Vad jobbar du med just nu?
   ”Just nu håller jag på med hjärtan-KÄRLEK och sådär. Kärlek känns 
underbart och man vill vara med den som man är kär i. Det är jätteskönt.”

i

Intra nr 2/2011
kommer ut i juni.

Du som vill prenumerera på 
INTRA: 

Gå in på vår hemsida:
www.intra.info.se

Du kan också betala  300 kr 
på postgiro 636 55 62-5 

eller bankgiro 5308-1485. 
Glöm inte att skriva 

din fullständiga adress. 
Då får du fyra nummer 

av INTRA framöver. 
Du kan också beställa

 prenumeration 
på fax: 08-97 11 04 eller 
e-post: intra@swipnet.se
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Den här kan du ge 
din politiker!
En 16-sidig skrift som riktar sig till 
förtroendevalda politiker i nämnder 
och styrelser. Ger grundkunskaper 
om lagar, begrepp, organisation och 
målsättningar. Dessutom en histo-
risk tillbakablick.

Pris per ex    50 kr 
5 ex             40 kr per ex
30 ex           30 kr per ex

Den här skriften
kommer du att behöva!

Den som är nyan-
ställd har många 

frågor. Här finns 
svaren! Vi förklarar 
de viktiga begreppen 
och här finns tips och 
tankar om hur det är 
att vara ny. Dessutom 
om sekretess, över-
grepp, historik mm. En 
skrift som använts av 
enhetschefer över hela 
landet. Nu i ny omarbe-
tad upplaga! 12 sidor.  
Pris per ex   40 kr 
30 ex          30 kr per ex

Välkommen!

S kriften diskute-
rar rutiner och 

tillvägagångssätt vid 
övergrepp och miss-
förhållanden inom 
handikappomsorg. 
Den tar upp rätts-
säkerhet, lagstiftning 
och en genomgång 
av de svåra frågorna 
runt arbete med stöd 
och service. 
28 sidor.

 ÖVergrepp 

Pris per ex  80 kr 
10 ex         70 kr per ex 
30 ex    60 kr per ex

Fler bra skrifter från Intra:

gruppbostaden

Ur innehållet: Olika 
sätt att bo. Plane-

ring för bra boende. 
Att starta gruppbo-
stad. Att flytta till 
gruppbostad. Anhö-
riga. Gemensamhets-
utrymmet. Maten. 
Personalens roll. 
Hälso- och sjukvård. 
Åldrande. Vad säger 
lagen? Massor av bra  
läsning om gruppbo-
städer.  52 sidor.

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

Beställ skrifterna från e-post: intra@swipnet.se, hemsida: www.intra.info.se, tel: 08-6478790.

Den här 68-sidiga skriften är ett redskap för alla som är 
engagerade i stödet till personer med funktionshinder.
Här finns alla viktiga lagtexter: LSS, Socialtjänstlagen, Häl-
so- och Sjukvårdslagen. Allt som berör funktions hindrades 
lagstadgade rättigheter. Dessutom  kommentarer, förord-
ningar och råd och anvisningar. 

lss – och annan näraliggande lagstiftning

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

till dig som är fÖrtroendeVald


