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Psykisk ohälsa
   

De flesta personer med begåvningshandikapp är psykiskt friska precis som de flesta andra. 
Men tyvärr är det många – alltför många – som lider av psykisk ohälsa. Det beror oftast 
på en kombination av hjärnskada och brister i såväl omsorg som förståelse, som många 

möter under uppväxtåren. Ängslan, ångest, depression och aggressivitet är de vanligaste symto-
men. De som har grava hjärnskador har en benägenhet att utveckla psyko-organiska syndrom av 
olika art, som man sällan ser inom psykiatrin. De med mindre omfattande hjärnskada är uttalat 
stresskänsliga. 

Den stora sårbarhet för psykisk ohälsa som personer med utvecklingsstörning har, ställer spe-
ciella och ibland extrema krav på känslomässig anknytning och rätt anpassad stimulans livet ige-
nom. Det är bl a den vetskapen som är orsak till att numera praktiskt taget alla barn får växa upp 
med sina föräldrar upp till tonåren. Resultatet blir tryggare ungdomar och vuxna. Att  som vuxen 
få bo i eget rum och få en individuellt anpassad omsorg har även det minskat  svårighetsgraden 
av psykisk ohälsa, men fortfarande lider alltför många av sådan. Ofta rör det sig om personer som 
tillbringat många år på vårdhem eller specialsjukhus.

Carina Gustafsson, forskare i Uppsala, har visat att över 30 % av de vuxna visar symtom på 
psykisk ohälsa. Motsvarande siffra i normalbefolkningen beräknas till 15 %.  I tre grupper med 
tillsammans 296 vuxna utvecklingsstörda fann hon att de vanligaste symtomen, i procent av samt-
liga, var följande: (Spännvidden visar variationen mellan de tre grupperna.)

Krisreaktioner   14 - 28 %
Aggressivitet   11 - 16 %
Självskadande beteende    4 - 10 %
Depressiva symtom    7 - 13 %
Psykossymtom     4  - 7 %

I sin forskning blev Carina Gustafsson alltmer  förvånad över hur okunniga läkarna är om dessa 
problem. De står ibland handfallna och hänför problemen alltför lätt till själva begåvningshan-
dikappet. Ungefär halva antalet av dem med psykisk ohälsa får psykofarmaka, allt för många får 
tunga mediciner, som i vanliga fall skrivs ut mot schizofreni. Eftersom begåvningshandikappade 
ofta missförstås av psykiater såväl som av allmänläkare, leder det  till felaktig medicinering. Per-
soner med utvecklingsstörning reagerar ofta annorlunda på psykofarmaka och drabbas inte säl-
lan av allvarliga biverkningar så att deras förståndsförmågor försämras. Därigenom får de ännu 
svårare för att berätta om hur de känner sig. Biverkningarna kan t. o. m. ge större ohälsa än den 
som skulle mildras! Lika illa är det när  personer får samma tunga medicin i åratal utan föreskri-
ven omprövning. Det borde vara straffbart!

Carina Gustafsson slutsats är att habiliteringsteamen måste utgöra det primära stödet för dem 
med psykisk ohälsa och att dessa måste samarbeta intimt och systematiskt med läkarna. Enbart 
medicinering utan psykosociala och psykologiska insatser strider mot beprövad erfarenhet.

Kommunerna måste också ta sitt ansvar. Ibland är det nödvändigt att skapa boendeformer med 
ett utökat stöd för denna grupp.

Läkarna måste få bättre utbildning om begåvningshandikappade och deras speciella reaktions-
mönster. Socialstyrelsen måste utarbeta program för regelbunden hälsokontroll och varje grupp-
bostad måste ha en ”egen” läkare på vårdcentralen.

            KG
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Bättre stöd till daglig verksamhet
Irena Dychawy-Rosner vill se bättre utbildning och bättre stöd till 

personalen i daglig verksamhet.    Sid 4

Alf – ett ställe att gå till
I Norrköping har man samverkat för att skapa jobb, fritid och 

utbildning till personer med lindrig utvecklingsstörning.    Sid 8
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Dessutom

Syster Sara och Värnhem
”Dom kallade oss sinnesslöa” heter en fin historik över Värnhems-
anstalten i Norrköping. I den kan man bl a se vad syster Sara hade 

för sig på 50-talet.   Sid 11

Viktig statistik
Lägesrapport från Socialstyrelsen.   Sid 14

LSS-insatser i hela landet.   Sid 15
Levnadsstandard.   Sid 16

24-sidig bilaga som

sommarläsning!

Många av dem vi möter dagligen i press och TV har egna erfa-
renheter av att ha ett barn eller ett syskon med funktionshin-
der. Vi har samlat texter och intervjuer med Ronny Ambjörns-
son, Lina Englund, Petronella Eriksson, Viveca Lärn, Ika Nord, 
Sören Olsson, Gunilla Linn Persson och Staffan Söderblom. 
Trevlig och tänkvärd sommarläsning!

ANHÖRIG
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Irena Dychawy-Rosner arbetar som lektor på 
högskolan i Kristianstad. I sin doktorsavhand-
ling har hon bland annat undersökt hur per-

sonalstödet inom den dagliga verksamheten fung-
erar.

– Jag gjorde en kartläggning i tre olika kommu-
ner, berättar hon. Jag ville veta hur personalen 
inom daglig verksamhet upplever sin arbetssitua-
tion. Vilken attityd de har och hur de upplever att 
stödet som de får i sitt arbete fungerar. 

Det som först förvånade Irena var att så många, 
nästan 30%, helt saknade utbildning för sitt arbe-
te. 

– I Socialstyrelsens undersökning som presenterades för 
någon månad sedan var det 40% av personalen inom 
handikappomsorgen som helt saknade utbildning för sitt 
arbete…

– Min undersökning gjordes 1998–1999, men 
det verkar som om den kunskapsbristen jag då 
fann har förvärrats. Det är oroande. På samma sätt 
minskar antalet omsorgspersonal som har högsko-
leutbildning vilket på sikt påverkar kvalitén. I min 
undersökning var det också så att en stor majoritet 
av personalen verkligen upplevde att de saknade 
tillräcklig kunskap för sitt arbete.

Mer kunskap
Irena frågade också personalen vilken typ av stöd 
och utbildning de ville ha. De flesta, 69%! efterfrå-
gade mer kunskap om själva begåvningshandikap-
pet och om hur man hanterar inlärningssvårighe-
ter. 

– Det är ju underligt eftersom det är deras hu-
vuduppgift – att arbeta med begåvningshandikapp. 
Om man då inte vet vad man ska göra, hur man ska 
hjälpa en person med begåvningshandikapp, så är 
det en stor brist. Man hade svårt att hitta på dagliga 
verksamheter som var anpassade efter de individu-
ella behoven. Man upplevde att man i alltför stor 
utsträckning höll fast vid det gamla, eftersom man 
inte visste hur verksamheten skulle kunna utvecklas. 

Personalen 
i daglig verksamhet

behöver ett bättre stöd!
Jag blev förvånad över hur komplicerat omsorgsarbetet 
är, säger Irena Dychawy-Rosner. Hon har undersökt den 
dagliga verksamheten.

Hade man ett legoarbete så fortsatte man 
med det på rutin. Det fanns ett stort be-
hov av nya arbetsmetoder, habilitering, 
temadagar, göra studiebesök – man 
kände sig ensam i sin verksamhet. 

Det behövs en helt annan sats-
ning på vidareutbildningar och 
kunskapsöverföring mellan olika 
verksamheter.

Brister i stödet
– En annan anmärkningsvärd 
upptäckt var att personalen 
upplevde stora brister i 
det stöd som man fick 
från organisationen. De 
som inte tyckte att de 
hade tillräckligt stöd 
återfanns framför 
allt bland personal 
i ”traditionell” verk-
samhet på dagcenter och 
bland den stora grupp som ar-
betade både i boendet och i daglig 
verksamhet. Däremot var det få av dem 
som arbetade i utflyttad verksamhet, t ex café-
grupp eller butiksverksamhet som upplevde att 
de saknade stöd. Det kan man undra över. Kanske 
finns det ett större intresse för de nya verksamhe-
terna, de får större uppmärksamhet och uppskatt-
ning. 

Men Irena är noga med att påpeka att resultatet 
inte ska tolkas entydigt.

– Det kan också vara så att de som arbetar i mindre 
enheter känner ett större stöd från arbetskamrater, 
vilket inte alls behöver betyda att omsorgstagarna 
har det bra. I en del smågrupper utvecklar persona-
len ibland subkulturer som inte är så bra för verk-
samheten. Jag ser det som riskabelt att vi nu har 
så många enheter som fungerar på egna premisser 
utan någon större insyn. Många föreståndare har 
alltför många enheter att se till.

Irena Dychawy-Rosner:
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Komplicerat 
arbete

Irena försökte un-
dersöka hur den goda 

praktiken såg ut.
– Jag blev själv förvånad 

över hur komplicerat om-
sorgsarbetet är. En stor del 

handlar om hur verksamhe-
ten ska organiseras, både på 

individnivå och på gruppnivå för att få bra resultat. 
Mycket av arbetet bygger på individkunskap som är 
en dold kunskap.  Den tar alla för givet att den ska 
finnas, men det gör den inte alltid. Personalens atti-
tyder och förhållningssätt förändras utifrån olika si-
tuationer. Ibland måste man ta det lugnt och vänta 
för att nå resultat och ibland måste man trycka på 
och aktivt påverka individen att gå vidare. Det är 
ofta en intuitiv process där personalens kunskaper 
hela tiden utvecklas.

Vi har glömt 
personalen

Irena vill synliggöra och upp-
värdera omsorgsarbetet.
– Arbetet handlar om kommu-

nikation, sociala relationer och 
själva arten av aktiviteter. Utåt kan 

det ibland verka som att verksam-
heten sker i slow-motion – det verkar 

inte hända så mycket – men i själva 
verket händer det otroligt mycket varje 

dag. Det tycker jag är viktigt att få fram, 
att beskriva det som sker för att synliggöra 

personalstödets stora betydelse och med-
vetandegöra personalen om olika attityders 

innebörd. För olika personer i en arbetsgrupp 
har olika attityder och förhållningssätt. Därför 

behöver man tillsammans diskutera igenom vad 
det pedagogiska mötet egentligen innebär. 
Vi har under en lång period byggt upp de nya 

omsorgerna, men jag upplever att vi i denna om-
organisation har glömt personalen. Omsorgsperso-
nalen är avgörande för kvalitén i verksamheten.

 Om vi inte vet vad och hur vi ska bedöma våra 
insatser så kan vi inte ha en kvalitetssäkring av arbe-
tet. Då blir hela omsorgsarbetet modeinriktat och 
då är det som svagast – då kan vad som helst blåsa 
in. Man måste känna till den bakomliggande ideo-
login för de insatser som man genomför. Annars 
blir effekterna av det som görs bristfälliga.

Ett instrument
Irenas doktorsavhandling är uppdelad i fyra delar. I 
de två första delarna har hon utarbetat och under-
sökt ett instrument för bedömning av omsorgsta-
garnas funktionsnivå.

– Det började med att jag märkte att vi ofta gjorde 
väldigt olika bedömningar av en persons aktivitets-
nivå. ”Den här personen platsar väl bra i denna 
verksamheten”, sa jag. ”Nej”, svarade några. Jag 
bedömde på ett sätt, personal i daglig verksamhet 
bedömde på ett annat sätt och personal i gruppbo-
endet på ett tredje. Och den enskilde har ofta svårt 
att uttrycka själv vad han vill.

– Är det instrumentet något slags utvidgad intelligens-
test?

– Nej, inte alls. Ska du t ex bedöma en människa 
som har diabetes, då får du ta hänsyn till hur blod-
sockerhalten i blodet påverkar dennes humör. På 
samma sätt har begåvningshandikappet också vari-
abler som kan vara svåra att definiera eftersom det 
råder så olika uppfattning om hur begåvning ska 
bedömas. Om du ska kunna bedöma hur en person 
fungerar i olika aktiviteter – dennes aktivitetsför-
måga – så spelar givetvis även en intellektuell be-
dömning in. Men grunden för bedömningen blir 
framför allt hur personen använder sina sinnen, 
hörsel, seende, känsel osv. Hur man äter, hur man 
förflyttar sig, hur man kommunicerar, hur man 
fungerar i sitt arbete, vilken aktivitetsberedskap 
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man har osv. Tillsam-
mans med omsorgs-

personal från skilda for-
mer av daglig verksamhet 

skapade vi olika punkter 
som man kunde använda vid 

en sådan bedömning.
– Är tanken att man därigenom 

kan identifiera vilka områden som är 
viktiga att träna, vilka färdigheter som 

är viktiga att utveckla? Eller ska man i 
första hand se det som ett sätt att bedöma 

personen vid t ex en placering i daglig verk-
samhet?
– Både och. Man får en funktionsprofil i 

förhållande till aktivitetsförmågan. I en av stu-
dierna i mitt avhandlingsarbete undersöktes instru-
mentets användbarhet. De flesta av personalen som 
prövade instrumentet ansåg att det borde tillämpas 
som verktyg i samband med individuell plan.

– De begrepp som används idag, t ex begreppet utveck-
lingsstörning, är ju knappast funktionella längre...

– All bedömning måste ske individuellt och det 
är endast på den nivån som det kan fungera. Vi 
är ju också hela tiden i utveckling, vi lär oss saker, 
hjärnan är plastisk, och om vi inte fungerar i en viss 
situation så kan det bero på en rad olika faktorer, 
miljömässiga inte minst. 

– Är tanken att en arbetsterapeut ska kunna använda 
ditt ”instrument” i sitt arbete?

– Jo, så är det tänkt någon gång i framtiden. Men 
det är en del kvar att göra på mitt instrument, bland 
annat att sammanställa manualen på svenska. 

Gått den långa vägen
Att Irena Dychawy-Rosners doktorsavhandling kom 
att handla om daglig verksamhet inom handikapp-
omsorgen är ingen tillfällighet. Hon, liksom alltfler 
forskare på vårdhögskolorna, har gått den långa vä-
gen och skaffat sig gedigen yrkeserfarenhet innan 
hon började forska. Julen 1969 kom hon som flyk-
ting från Polen till Sverige. Hon började arbeta som 
köksa på Vipeholms specialsjukhus 1971. Efter en 
ettårig fortbildningskurs som mentalskötare ham-

utbilda sig inom neurohabilitering.
– Mellan 1980-84 arbetade jag med rehabilitering, 

berättar Irena. Det var nyttiga år. Jag fick utveckla 
behandlingsmetoder för hjärnskadade patienter. 
Det hade jag stor nytta av när jag kom tillbaka till 
omsorgen.

1984 fick Irena ansvar för den dagliga verksamhe-
ten i Kristianstad. Den bestod då i huvudsak av ett 
stort dagcenter i anknytning till ett centralt och ett 
lokalt vårdhem. 

– Det var en hektisk period när många omsorgs-
tagare flyttade hem från framför allt Vipeholm. Jag 
arbetade mycket med att stötta omsorgspersonalen 
och föreståndarna. De var mycket duktiga och gjor-
de ett fantastiskt jobb. Efterhand blev det allt fler 
utflyttade verksamheter. Det fanns en stor spänn-
vidd bland omsorgstagarna. 

Bättre samarbete på landstingstiden
Slutet av landstingsepoken var en spännande tid. 
Då utvecklades mycket av det stöd som ännu lever 
kvar i kommunerna. Men det finns en hel del skill-
nader.

– På landstingstiden fanns ett helt annat sam-
arbete mellan de olika dagliga verksamheterna i 
olika kommuner, berättar Irena. Man inspirerade 
varandra och utvecklades i snabb takt. Verksamhe-
ten var också ganska enhetlig, man utvecklade ge-
mensamma normer och lärde sig av varandra hur 
man skulle lösa problem. Jag var också med och 
skapade olika boendeformer i och med att vi av-
vecklade vårdhemmet. Det behövdes speciella bo-
endeformer för personer med autism och svåra be-
teendestörningar, där personalen i boendet följde 
med omsorgstagarna i den dagliga verksamheten. 
Mycket av arbetet gick ut på att stötta personalen.

När kommunen tog över utbildade Irena sig till 
vårdlärare och har sedan dess arbetat som högsko-
lelärare på högskolan i Kristianstad och med olika 
utvecklingsprojekt inom handikappomsorgen. 

– Under landstingstiden hade jag fått en god kän-
nedom om omsorgerna i kommunerna här, berät-
tar hon. Det kändes självklart att jag skulle använda 
mig av den kunskapen när jag började forska.

Till sist berättar Irina att hon är en flitig läsare av 
denna tidskrift.

– Skriv det, säger hon glatt, att Intra är lättläst och 
har superbra material!

Det är bara att tacka.
Text och bild: Hans Hallerfors

D är viktigt att beskriva d som sker inom daglig 
verksamh, säger Irena Dychway-Rosner. Personalstö-
ds stora bydelse måste synligöras och personalen 
måste vara medvna om olika attityders innebörd.

nade hon på arbetsterapin. 
Där var det mer spännande än 
på vårdavdelningarna. 1980 
tog hon arbetsterapeutexa-
men och fortsatte därefter att 

Daily Activities among Persons with Developmental 
Disabilities. Irena Dychawy-Rosner. Lunds uni-
versitet. Medicinska fakulteten. 2003. 130 sidor. 
Avhandlingen kan beställas per e-post: irena.
dychawy-rosner@hv.hkr.se  Den kostar 250 kr.
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I början på 1930-talet öppnade staten tre sinnes-
sjukhus för asociala sinnesslöa i nedlagda rege-
mentesbyggnader. Det ena av dem var Salberga 

sjukhus i Sala. 1967 överlämnades alla sinnessjuk-
hus i landet till de landsting där de låg.  Därefter 
inordnades de för utvecklingsstörda under Om-
sorgslagen och betecknades som specialsjukhus. 
Regementsbyggnaden i Sala revs och ersattes 1983 
av paviljonger på området med plats för 40 perso-
ner. 1997 övergick paviljongerna till rättpsykiatrisk 
vård, företrädesvis av utvecklingsstörda. I slutet av 
90-talet hade de med utvecklingsstörning minskat 
till hälften av de intagna.

Avhandling i pedagogik
Agneta Kanold har skrivit en avhandling i peda-
gogik om vården under specialsjukhus- och pavil-
jongtiden. Utöver att ta del av dokumentationer av 
olika slag har hon djupintervjuat sex personal och 
fyra utvecklingsstörda personer som var med under 
båda perioderna. Dessutom har hon deltagit som 
observatör i paviljongerna.

De passade inte in någonstans
Utvecklingsstörda ”normöverträdare” har alltid vål-
lat problem. De passade inte in någonstans: var inte 
sinnessjuka, for illa på fängelser och på asyler och 
på vårdhem klarade man inte av dem. Staten tvinga-
des därför vidta särskilda åtgärder för dessa ”vanar-
tade” oftast lindrigt sinnesslöa. Agneta Kanold gör 
en fin beskrivning av problemen med dessa perso-
ner ända från 1700-talet och fram till våra dagar. 
Slutsatsen blir att vi fortfarande inte har hittat den 
rätta formen för omhändertagandet!

Från straff till miljöterapi
Personalens vårdmetoder och attityder genomgick 
flera förändringar under paviljongtiden. Från upp-
fostran, träning och arbete med belöningar och 
straff, under regementstiden, till en mera familjelik 
omsorg med  inslag av miljöterapi. Och under de 
senare åren åter mera kontroll och struktur. Dessa 
skeden beskrivs utförligt och återspeglar inte bara 
förändringarna i klientelsammansättningen, utan 
även hur man prövar nya metoder då de förra inte 
ger de resultat man förväntat sig.

Särskilt intressant är de vårdades berättelser från 
tiden i regementet. Här har Agneta Kanold delat 
upp kapitlet i upplevda begränsningar, vilka utvägar 

man tog till för att klara sig och vilka tankar man hade 
om framtiden.

Omsorgens källarvåning
I sitt sammanfattande kapitel gör Agneta Kanold 
en intressant beskrivning av hur samhällets insat-
ser förändrats genom åren och vilken ”restpost” 
som dessa normöverträdare med bristande be-
gåvning alltid utgjort.  ”Specialsjukhusen förblev 
ouppmärksammade och försummade även under 
omsorgsverksamhetens alltmer välmående bygge; 
en ”omsorgens källarvåning” som ansågs nödvän-
dig för att ta hand om personer som uppfattades 
som störande och i behov av bevakning i en sluten 
form”, skriver hon.

Sedan några år gäller att de som överskrider sam-
hällets normer och har en nedsatt begåvning inte 
hänvisas till någon särskild vårdform. Men nu fö-
religger det ett förslag att de med utvecklingsstör-
ning och de med autism ska få avtjäna sitt straff i en 
sluten (statlig) gruppbostad istället för på fängelse. 
Se Intra nr 2/02.

PS:
Det finns inga samlade uppgifter om antalet utveck-
lingstörda som har tvångsvårdats på grund av aso-
cialitet eller brott genom åren. På specialsjukhusen 
fanns det som mest ca ett tusen personer. Man tog 
emot ca 50 per år för rättspsykiatrisk vård. Antalet 
minskade successivt från och med 70-talet. Numera 
rör det sig om färre än tio per år. Orsaken till denna 
välkomna minskning har ingen analyserat.  
      KG

Ännu inget bra 
omhändertagande!

En ny avhandling 
om utvecklingsstörda 
som begått brott

Vårdens ordningar. Tvångsvård av normöverträdare 
med bristande begåvning. Agneta Kanold. Peda-
gogiska Institutionen, Stockholms universitet. 
2004. 273 sidor. Köps per e-post: 
agneta.kanold@home.se 
Pris 160 kr inkl porto.

1983 revs en del av Salberga specialsjukhus 
– en kasern där det under 50 år bodde 375 
”ascociala imbecilla män”.

Foto: M
organ H

angren
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A.l.f
A.l.f    står för Arbete, Lärande och Fritid. 

Men för dem som samlas i Alfs lokaler 
mitt i Norrköping så står det nog mest för lite trev-
lig samvaro och hjälp med att fixa jobb. Dessutom 
kan man på måndagar delta i komvux/särvux-kur-
ser och friska upp kunskaper om man vill. 

Alf:s lokaler är öppna för alla som inom mål-
gruppen d vs  personer med intellektuella och/el-
ler med psykiatriska eller neuropsykiatriska funk-
tionshinder i åldrarna 20–30 år. Där kan man, varje 
måndag och torsdag mellan kl 16-21 fika, prata, 
spela spel, se på film mm. Mellan 50–60 personer 
har besökt lokalen och ca 25 kommer regelbundet 
dit. Man har stormöte en gång i månaden och be-
stämmer vad lokalerna ska användas till. Kaffe, läsk 
och godis kan man köpa till självkostnadspris.

– Dessutom har vi verksamhet vissa lördagar. Då 
brukar vi fara iväg på utflykt, berättar Göran An-
dersson som är anställd i projektet.

– Vi har själva rustat upp lokalerna, säger Thomas 
Eriksson. Vi har målat och stått i. 

Själva Alf-projektet riktar sig till personer som 
behöver extra stöd för att komma ut på arbets-
marknaden. Det är ett samverkansprojekt mel-
lan Norrköpings kommun, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Föreningen Autism och FUB. 
Projektet är delvis finansierat av EU (Europeiska 
socialfonden, Växtkraft mål 3).

Knappt två år har man funnits och man hoppas 
få hålla på ytterligare några år. 

Deltagarna kan få aktivitetsersättning från för-
säkringskassan. (Aktivitetsersättning utbetalas till 

personer mellan 19–29 år som inte står till arbets-
marknadens förfogande.) Men målet är att få fler 
in i arbete. Arbetsförmedlingen bidrar med en Sius-
konsulent. Hittills har man lyckats få tre personer 
i arbete på lönebidrag och en person i arbete med 
vanlig lön.

– Men för att jobbet ska funka så måste man ibland 
lära sig nya saker och ibland få hjälp med att bibe-
hålla det man en gång lärt sig, säger projektledare 
Lotta Lindmark. Detta kan man få hjälp med på 
komvux. Sedan behöver de ofta öva upp sin sociala 
kompetens, till exempel få en ökad förståelse för 
de outtalade regler som finns på en arbetsplats. Vi 
försöker, bl a genom dramaövningar, ge våra del-
tagare en ökad förmåga att på egen hand reda ut 
svåra situationer och konflikter som kan finnas på 
en arbetsplats.  

–Dessutom måste man ha en fungerande fritid 
för att fungera på jobbet, säger projektmedarbe-
tare Anna-Karin Gillner.

Under arbetet med Alf-projektet upptäckte man 
att det var många som hade svårt att delta på grund 
av missbruksproblem. Andra hade svårt att delta 
därför att de var mitt uppe i ett föräldraskap som 
krävde mycket av dem. Då startade man IMIC-pro-
jektet (Individens Möjligheter I Centrum) med 
två heltidsanställda, Kristin Karlsson och Helene 
Homanen, som ska försöka hitta vägar att nå och 
stödja dessa personer. (Dom vill komma i kontakt 
med fler som arbetar med liknande frågor. Hör av 
er till: kristin.karlsson@norrkoping se )

Text och bild: Hans Hallerfors

EN MENINGSFULL PLATS I TILLVARON

SANDRA ARONSSON är 24 år och arbetar på ett UFO-arkiv i Norrköping. Hennes 
uppgift är att registrera alla observationer som rapporteras in. Dom katalogiseras i 
en databas och sätts in i pärmar. 
– Jag gick på Mariebergs folkhögskola, men jag gillade inte kursen. Så jag kom hit 
till Alf. En av dom som håller till här tipsade om arbetet på UFO-arkivet. Nu arbetar 
jag där tre timmar, tre dagar i veckan. Men på onsdag och fredag går jag på folkuni-
versitetet och läser engelska B.

Måndag- och torsdagkvällar är Sandra mest i Alf-lokalerna. Där trivs hon.
– Det är bra personal här. Fast det kan vara lite kaotiskt ibland. Jag läser, tränar 

styrketräning, och lyssnar på musik. Min största favorit är Smokey. Men mest spelar 
jag TV-spel. Det är roligt.

Thomas Eriksson, Anna-Karin Gillner, Sandra Aronsson, Lotta Lindmark och 
Göran Andersson på Alf-projektet.
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”vandringssägner”. Vi ska komplettera daglig verk-
samhet, inte konkurrera. Däremot behöver vi ett 
närmare samarbete med dem så att vi når bättre 
resultat.

Vill ha en klar lagstiftning
Kerstin Molander bevakar Särvuxfrågor på Utbild-
ningsdepartementet. Hon är också knuten till Carl-
beckskommittén som expert. 

–Den svåra frågan är huruvida vuxenutbildning-
en ska bli en rättighet.. Regeringen har tidigare pe-
kat på svårigheterna med gränsdragningen mellan 
daglig verksamhet och särvux. 

Som exempel berättar Kerstin Molander om hur 
hon besökt en särvuxklass där undervisningen da-
gen innan hade bestått i att man for och tittade på 
ett motorvägsbygge.

–De hade haft väldigt trevligt men frågan är ändå 
om inte detta mer är ”daglig omsorg”. Allra helst 
som de som undervisade berättade att man gjorde 
sina egna kursplaner, eftersom man tyckte att skol-
verkets var alldeles för krångliga. Då måste man 
undra...

En annan viktig fråga enligt Kerstin Molander är 
om en utbyggnad av Särvux också kan leda till ökad 
effektivitet i undervisningen.

–Man borde undersöka möjligheterna att öka 
klassantalet så att fler den vägen kan få tillgång till 
Särvux. 

Huruvida särvux kommer att bli en rättighet för 
personer med utvecklingsstörning vågar Kerstin 
Molander inte sia om:

–Det viktigaste är att det blir en klar lagstiftning 
som inte kan misstolkas och som går att pröva i 
domstol.

En skandal
Barbro Kärrstrand (fp), är ordinarie ledamot av 
Carlbeckkommittén. Hon anser att även utveck-
lingsstörda ska få laglig rätt till särvux.

–Det är en skandal att att skollagen inte ger per-
soner med utvecklingsstörning samma rättigheter 
som alla andra till vuxenutbildning, säger hon. Det 
är krav nummer ett

   Text och bild: Hans Hallerfors
De intervjuade deltog alla på en FUB-konferensen ”Livslångt 
och livsviktigt lärande” den 22 april i år.

Ska personer med utvecklingsstörning få samma 
rätt som andra till vuxenutbildning? Det ska den 
statliga Carlbeckkommittén ta ställning till i höst. 
– Personer med utvecklingsstörning måste, som 
alla andra i samhället, ha tillgång till det livslånga 
lärandet, säger Inger Olsson som är sakkunnig i 
Riksförbundet FUB:s kommitté ”Utbildning i ett 
livstidsperspektiv”.

Maude Sundin-Edlund som är vice ordförande 
i Riksföreningen Särvuxpedagogerna håller med. 
Hon är mycket kritisk till bristen i samhällets am-
bitioner:

– I skollagen står det att kommunerna ska ”sträva 
efter att erbjuda utbildning som svarar mot behov 
och efterfrågan”. Detta har kommunerna tolkat 
mycket olika, vilket lett till stora skillnader över 
landet. Därför behövs det en bindande lagstiftning 
som ger utvecklingsstörda rätt till särvux.

Bra särvux i Malmö
På Södervärns Komvux i Malmö finns 2 000 vuxen-
studerande. Av dem går 80 på särvux, berättar Liz 
Åkesson och Anders Stenberg som är lärare. Av de 
80 studerande har 37% utländsk bakgrund vilket 
motsvarar befolkningssnittet i Malmö. 

I genomsnitt har varje elev på särvuxkurserna en 
undervisningstid på 3,2 tim/veckan. Gruppstorle-
ken varierar från individuell undervisning till upp 
till 9 personer. I genomsnitt är det 3,2 personer i 
varje undervisningsgrupp. 

– Vi är 6,5 lärartjänster på särvux här, berättar Liz 
Åkesson. Dessutom finns en halv tjänst för adminis-
trativt arbete. C:a 3 milj. kr kostar särvuxverksam-
heten. Därav är ca 2,7 milj kr personalkostnader. 

–Vi har satsat mycket på att utveckla kvaliteten 
på undervisningen. Den är viktigare än en massa 
inventarieinköp, säger Anders Stenberg. I och med 
att vi har vår egen budget har vi kunnat utveckla vår 
verksamhet i den takt vi har velat och vi har slup-
pit besparingsdirektiv från alltför klåfingriga skol-
ledare. För oss är det självklart att alla lärare ska ha 
specialpedagogutbildning. Det är förvånande att 
det bara är 60% av speciallärarna i riket som har 
den utbildningen. 

–Vi har inga problem med gränsdragningen till 
daglig verksamhet, berättar Liz Åkesson. Att det 
skulle finnas sådana problem betraktar vi som 

Maude Sundin-Edlund. Inger Olsson.

Kerstin Molander. Barbro Kärrstrand.Anders Stenberg och Liz Åkesson.

EN MENINGSFULL PLATS I TILLVARON

Särvux
en rättighet?
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Sommarläsning!

Lättläst om bostad 
(med särskild service för vuxna enligt LSS)

Nu finns Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd om bostad med särskild service för 
vuxna enligt LSS (SOSFS 2002:9) på lättläst. Den 
kan läsas (och hämtas!) på Socialstyrelsens hem-
sida: 
http://www.sos.se/Socialtj/handikap/LSS.htm. 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare är en ide-
ell organisation för kontaktpersoner, stödfamiljer, 
gode män och andra socialt intresserade personer. 
Förbundet ger ut Nyhetsbrev och skrifter som in-
formerar om de olika insatserna. En sådan är ”Rikt-
linjer för frivilliga samhällsarbetare” på 26 sidor. 
Den kostar 25:- plus porto. En annan är ”Nära dig 
– en skrift om kontaktpersoner och stödfamiljer.” 
46 sidor. 60:- plus porto. Rabatt vid flerköp.

De här skrifterna är utmärkta för dem som anlitas 
som kontaktperson och stödfamilj.
Om kontakperson står det så här i den förstnämnda:
Kontaktpersonen är en medmänniska till den funk-
tionshindrade, en kompis som ska främja sociala 
kontakter och delaktighet i samhällets fritidsutbud. 
Insatsen kan begäras av den funktionshindrade, 
vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Insatsen 
är frivillig och kostnadsfri.
Vad förväntas av en kontaktperson?
• Att vara en medmänniska,
• att stimulera till en aktiv fritid,
• att främja sociala kontakter,
• att ge råd i vardagssituationer,
• att vilja bygga upp en relation som varar en längre 
tid.
Vem kan bli kontaktperson?
Allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör
• tycka om och ha tid att vara tillsammans med an-
dra människor,
• vara intresserad av hur andra människor har det,
• att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation.

Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter 
kontaktperson.
Förhållningssätt
Kontaktperson är en medmänniska som lyssnar 
och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i 
kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda 
parter känner trygghet i kontakten.
Kontaktpersonen har tystnadsplikt. Det innebär att 
den som har eller haft uppdrag inte får berätta om 
den människa som de är eller har varit ett stöd för.
Kvalitetsaspekter
•Att se den enskildes resurser och behov,
• ett innehållsrikt och positivt nöte,

☞
En del av dem vi möter på kultursidor och i TV har egna erfarenheter av att ha ett barn eller ett syskon 
med funktionshinder. Deras tankar och upplevelser vill vi förmedla. Därför har vi satt samman denna 
bilaga till Intra. Trevlig och tänkvärd sommarläsning!
Beställ som särtryck!  Vi har tryckt upp denna bilaga som särtryck. Perfekt att använda vid föräldrautbild-
ning och studiedagar! Beställ på tel: 08-647 87 90 eller fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se. 
Skriften kostar 70 kr inklusive porto. Beställer du 10 ex eller fler är priset 50 kr st.

• att kontakten är regelbunden och varar under en 
längre period,
• att vara lyhörd för den enskildes behov och önsk-
ningar,
• att visa respekt.
Vad kan kontaktperson förvänta sig av socialtjänsten?
• Att innehållet i uppdraget är tydligt,
• vägledning, stöd och hjälp,
• utbildning,
• ekonomisk ersättning,
• regelbundna träffar,
• att människor med funktionshinder och/eller fö-
reträdare kontinuerligt informeras om rätten till 
kontaktperson,
• hjälp att göra ett bra avslut.
Något att tänka på som kontaktperson
Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland 
ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom el-
ler för stora krav. Tänk igenom var, när och hur 
ni ska träffas. Eftersom varje människa och varje 
möte är unikt finns sällan några självklara rätt el-
ler fel. Att planera uppdragets avslutning så att det 
känns bra både för den/de som fått hjälp och för 
kontaktpersonen.”

KG
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarnbetare
Tel 08-462 99 40 Fax 08-640 30 45
E-post: info@rfs.a.se Hemsida: www.rfs.a.se

PS. Stockholms kommun har nyligen genomfört 
en kampanj för att rekrytera kontaktpersoner. Det 
gick bättre än förväntat – man fick 270 svar. DS.

Att vara kontaktperson

”
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Nu har den kommit! Ungefär tio år 
för sent, men det är ändå bara att tacka och 

buga. En riktig vårdhemshistorik.
I mitten av 90-talet, när de flesta vårdhemmen för 

utvecklingsstörda var nedlagda och landstingen 
lämnade över sina gruppbostäder och dagcenter 
till kommunerna, så kom historieböckerna på rad. 
I Intra har vi anmält ett 40-tal. De flesta var tyvärr 
som en fortsättning av vårdhemsepoken: lands-
tingspolitiker, nämndprotokoll och tjänstemän 
spelade huvudrollen. Dom det gällde fick i bästa 
fall vara med i slutkapitlet och tala om hur bra allt 
blivit. 

”Dom kallade oss sinnesslöa” har ett klockrent 
anslag. Kurt Holstensson som levt 63 år, varav 13 
på Värnhems vård- och arbetshem för sinnesslöa i 
Norrköping, knallar upp till kommunalrådet Rita 
Eklund och frågar varför det inte finns någonting 
skrivet om det där stället som förstörde hans barn-
dom. Ja, så sa han naturligtvis inte, men han me-
nade det. På annat sätt kan man inte tolka hans 
egen berättelse. 

Den ingår i den historik som blev resultatet av 
hans fråga. Tillsammans med ett tiotal andra röster 

skildrar han ett litet välordnat helvete på jorden. 
Och vilka bilder! Sture Rymans och Anita Kjell-
bergs bilder säger egentligen tillräckligt. 

Kort sagt: en suverän bok. Att läsa i, att titta på 
och fundera över. Det är när jag gör det som något 
händer. I de flesta intervjuerna dyker en person 
upp. Gång på gång. Boken blir som ett slags min-
nesskrift över hennes verksamhet. Syster Sara. Jag 
markerar alla stycken där hon finns med. Det är 
många och det är en förskräckande läsning. 

Det samhälleliga perspektivet finns också skildrat 
i boken. Där finns förord och efterord och förnuf-
tiga analyser där steriliseringar, sexualskräck och 
anstaltstänkande sätts in i sitt sammanhang. Som 
sig bör. 

Men intervjuerna handlar om något annat. Dom 
handlar om hur det var. Och då handlar det om 
personer. Som syster Sara. 

”Syster Sara mötte oss i porten, det var första 
gången jag träffade henne. Jag minns bara att hon 
sa till mig att kom nu, och att hon inte ville låta 
mig och mamma prata längre. Mot pappa var hon 
lenare när han kom dit.”

Värnh
em

Värnhem var ett 
gammalt ålderdoms-
hem som 1939 
omvandlades till 
Norrköpings stad 
sinnesslöanstalt.  
De omkring 90 
vårdtagarna bodde i 
stora sovsalar med 
upp till tolv sängar 
i varje. Varje avdel-
ning hade också en 
rastgård utomhus 
med höga stäng-
sel och låst grind. 
Anstalten var en del 
av Sandbyhov där 
över 500 fattighjon 
– gamla orkeslösa, 
sinnessjuka och 
fattiga – bodde. 
Värnhem lades ner 
1963.



12                       INTRA 2 • 0412                       INTRA 2 • 04

”Mamma och pappa var ofta och hälsade på. Men 
syster Sara sade att det inte fick vara mer än två 
besökande till var och en. Hon hade satt upp ett 
anslag om det. En gång kom Karins föräldrar och 
hennes syster på besök. 

Syster Sara frågade: Vem, är det här?
Hon fick till svar: Jag är Karins syster.
Ut med dig, sa syster Sara.”
”Ingrid Hagberg var snäll. Hon hade katt, och 

om syster Sara hade varit elak mot mig släppte hon 
in katten där Sara var. För Sara var katträdd och 
ställde sig på ett bord och bara skrek.”

Kurt Holstensson. 

”Men när jag gick till Värnhem med Kurt tyckte 
jag att syster Sara verkade så sträng när hon mötte 
oss i porten. Jag tyckte det var så synd att lämna 
Kurt, och jag var ledsen och grät när jag gick hem.

Men Kurt sa aldrig något om att han inte trivdes, 
och satte sig inte emot när han var hemma och 
skulle tillbaka. Syster Sara var sträng, men när man 
talade med henne kunde hon skratta och se så snäll 
ut. En del av barnen var väl inte lätta att tas med, 
och hon var väl tvungen att vara snäll.”

Elsa Holstensson, styvmor till Kurt.

”Den första tiden på Värnhem kunde jag inte 
sova, jag bara grät och grät.

Ibland fick jag stryk av syster Sara, och en gång 
tog hon mig i nackskinnet så att det gjorde jätteont. 
Hon skällde ut en som var synskadad och kom fem 
minuter för sent, och en som låg döende i cancer. 
Men en gång fick jag komma hem till henne, och 
vi satt och pratade litet. Då var hon jättebra. Ibland 
var hon snäll, men alla tyckte illa om henne. Det var 
nog inget bra jobb för henne.”

"Doktorn som vi hade på hemmet hade bara 
snusk i huvudet samt syster Sara. Vi var ute med 
Sonny och Ove, två bröder som vi umgicks med. 
När vi kom tillbaka så kom syster Sara.

Då sa hon så här: – Vad gör ni i skogen?
– Vi plockar blommor och hallon, svarade vi.
Så vi fick gå till doktorns kontor på nedre våning-

en och prata, men han var bara fräck i mun.”
”En gång när den där syster Sara var på lite bätt-

re humör, då hitta jag och Birgitta en stor bild av 
Max Hansen och klippte ut den och rulla ihop och 
så gick vi till hennes lägenhet på Plankgatan och 
stoppa den i hennes brevlåda. För vi visste att hon 
tyckte om honom. Hon förstod att det  var vi som 
hade lagt dit den. Hon bara log emot oss.

Men när jag var sjuk på Skarpis och hade ont av 
gallan och min syster och mamma var hos mig, då 

Bilder ur boken: Dom kallade oss sinnesslöa. Anna-Lena Krook, Gunnar 
Johansson och Mats Laurin. 2003.  120 sidor. Fila-projektet, Norrkö-
ping. Boken kan beställas på Tel. 011-10 43 16. Pris 168 kr + porto.
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kom hon och frågade varför dom inte tagit bort 
disken. Så sa hon att det inte var någon besöksdag 
just den dagen.”

”Men ibland kom de med lite musik och under-
hållning, men det tyckte inte syster Sara om. 

Vem har styrt med det här? Frågade hon.”
”Sista gången jag såg syster Sara gick hon med 

käpp på Domus. Vad gammal hon har blivit, tänkte 
jag. Nej, jag gick inte fram och hälsa.”

Gull-Britt Blad

Syster Sara på Värnhem var litet elak. Hon var 
sträng när hon kom på morgnarna. Hon slog oss 
med rotting. Hon var ungmö.”

Bengt Granberg

”Jag gick till syster Sara och sa att hur kan ni ha 
det så här, det är inte klokt, de har det värre än 
djur.

Syster Sara, ja. Jag hade aldrig ont av henne, och 
jag såg aldrig att hon var elak mot någon. Men hon 
hade en röst som kunde försätta berg, och var väl-
digt bestämd. Hon kunde nästan slå med ena han-
den och klappa med den andra.

Men jag arbetade på arbetshemmet och hade ald-
rig syster Sara som chef, utan Ingrid Hagberg. Hon 
lämnade oss frihet i arbetet.

De av de utvecklingsstörda som lärde sig att förstå 
sig på syster Sara hade nog inget ont av henne.”

Beata Carlsson

”Syster Sara Persson var föreståndare för vårdav-
delningarna på Värnhem under Elisabeth Dahlén.

 ...  ...
Jag vill inte säga något illa om henne, men hon 

var lite karg sådär av sig och upplevdes som sträng. 
Om någon bråkade la hon inte fingrarna emellan. 
Men det var så på den tiden.

Jag tror att det kunde vara att hon hade en viss 
osäkerhet i botten som gjorde att hon blev sådär.

Men hon var inte bara sträng mot barnen, hon 
sysselsatte sig med dem också. Hon hade en liten 
hopfällbar orgel som hon spelade på, och hon hade 
dem att sjunga i grupp. Hon hade säkert sina goda 
sidor också. Men hon trodde att hon var tvungen 
att ha sin hand med i allting.”

Gunborg Månsson
PS. Någon kanske tycker att det är ojuste att peka ut 
en person på det här viset. Efter så många år. Själv 
tycker jag att det finns ett slags rättvisa i detta. Och 
något att tänka på: Vem vet vad det står om oss i 
framtidens historieböcker?

Hans Hallerfors
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Regeringen har beställt en årlig lägesrapport 
t o m 2005 om handikappomsorgen av Soci-
alstyrelsen. Nu har den för 2003 kommit.

På 48 stora sidor får man en utmärkt redovisning 
över bra och dåligt, befintligt och kommande. Och 
för första gången en statistik om insatser och kost-
nader för de samlade handikappomsorgerna, alltså 
för både de med stöd av Social-
tjänstlagen och LSS. 

Inga förslag
Men där finns inga förslag till 
regeringen om hur bristerna 
bör bekämpas. Så är nämligen rollfördelningen 
numera: Socialstyrelsen skall analysera, regering-
en vill själv dra sina slutsatser och länsstyrelsen ska 
gripa in där det finns formellt stöd för krav på för-
bättringar.

Media reagerade starkt på hur det i rapporten 
visas att föräldrar till funktionshindrade barn har 
en sämre levnadsstandard än andra föräldrar och 
på hur det brister i samordningen av insatserna och 
i informationen. – Det är just det här som exper-

terna som ger råd och stöd borde hjälpa till med! 
Hoppas att Råd- och stödutredningen läser och för-
står. (Vi skickade vår artikel om råd och stöd i förra 
Intra till ordföranden Catherine Persson, men hon 
har inte reagerat.)

Media tog även upp barnens dåliga fritidsmöj-
ligheter som följd av brist på fritidshjälpmedel, as-

sistenter och ledsagare. Därtill 
kommer stela regler för färd-
tjänst och dålig tillgänglighet 
till lokaler.

Allvarlig personalsituation
Av avsnittet om personal framgår allvaret i perso-
nalsituationen. Man har skäl att fråga sig varför inte 
Socialstyrelsen reagerade tidigare? Var det så svårt 
att förutse vad som skulle hända då ansvaret över-
gick till kommunerna 1994?

Denna välgörande kritiska och mångsidiga skrift 
borde läsas av varje chefs-ansvarig i kommunen och 
sedan föredras och diskuteras i seminarier med po-
litikerna. I kommun efter kommun.

      KG
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På Annetorpshemmet händer det inte så mycket för 
dem som bor i det som räknas till vårdhemsdelen. 
Landstinget, som äger anläggningen, har sagt upp 
kommunen som måste flytta korttidshemmet och 
den dagliga verksamheten under 2004. De tre vil-
lorna, vårdhemsdelen, där det för närvarande bor 
14 personer, får kommunen ha kvar i till 2007.
På Sundsvalls vårdhem har det inte hänt något och 
det finns inga konkreta planer. 
Skellefteå kommun är väl medvetna om att Sjung-
ande dalens vårdhem ska avvecklats, men säger sig 
inte ha kunnat få fram lämpligt alternativ. 

Socialstyrelsen kommer att – tillsammans med 
respektive länsstyrelse – ha kontakter med kom-
munerna och vårdhemmen under 2004.

– Det kan ju tyckas bekymmersamt att det går så 
sakta med vårdhemsavvecklingen, säger Ulla Clev-
nert på Socialstyrelsen. Men än mer bekymmer-
samt är de signaler som kommer om att man vill 
slå ihop gruppbostäder och flytta de boende till fd 
äldreboenden. Kommunerna försöker uppenbarli-
gen att hitta alla möjliga sätt att spara pengar.

Enligt lag skulle alla vårdhem vara avvecklade 
vid årsskiftet 1999/2000. Men många vård-
hem var långtifrån avvecklade då. Detta god-

tog Socialstyrelsen om vårdhemmen kunde presen-
tera en avvecklingsplan. 

Så småningom har avvecklingsplanerna upp-
fyllts och Lövängens vårdhem i Sävsjö var det sista 
av dessa vårdhem som avvecklades under hösten 
2003.

Men det fanns kommuner som bröt mot lagen 
och vägrade upprätta någon avvecklingsplan för 
sina vårdhem. Idag återstår fyra av dem. Det är:
Styrsö vårdhem, Göteborgs kommun.
Annetorpshemmet, Lunds kommun.
Sundsvalls vårdhem, Sundsvalls kommun.
Sjungande dalens vårdhem, Skellefteå kommun.
På de fyra vårdhemmen bor det ca 70 personer. 

Styrsö vårdhem har kommit längst i sin planering 
och där räknar man med att att i slutet av 2005 ska 
vårdhemmet kunna ses som avvecklat. Man bygger 
bland annat om två av husen till lägenheter, både 
som gruppbostad och för andra hyresgäster.

Ännu är inte alla vårdhem avvecklade!

Socialstyrelsen. Handikappomsorg. Lä-
gesrapport 2003. 48 A-4-sidor. Socialsty-
relsens kundtjänst. 68 kr + porto.   
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Den årliga statistiken om LSS har åter kom-
mit. Här kan man få reda på hur många som 
får insatser efter ålder och personkrets och 

hur många olika insatser som i genomsnitt ges till 
en person. Man kan se hur många insatser som ges 
i varje kommun och i riket som helhet. Eftersom 
man också redovisar antalet insatser per 10 000 in-
vånare så kan man lätt jämföra sin kommun med 
andra. 

Varierande antal
Antalet personer som får råd och stöd av lands-
tingen varierar stort, från 0,91% av befolkningen 
i Västernorrland till 0,01% i Stockholms och Kro-
nobergs län. De fördelas efter olika faktorer i hela 
sex tabeller. – Dom hade Socialstyrelsen kunnat 
bespara sig då de är helt vilseledande. Alla tycks ha 
olika uppfattning om vad som är råd och stöd.

0, 58% av befolkningen får kommunala insatser 
med stöd av LSS. Antalet utvecklingsstörda inklusive 
personer med autism utgör 0,46% av befolkningen. 
Storstäderna har alltid haft en lägre andel: Stock-
holm t ex 0,37%. Men även Hallands  och Skåne 
län har få (0,42 %). Medan antalet utgör 0,62% av 
befolkningen i Jämtlands län, 0,58% i Gotlands län 
och 0,57% i Västernorrlands län.

Någon enkel orsak till skillnaderna finns inte. 
Förr antog man att det främst berodde på antalet 
lindrigt utvecklingsstörda, men det räcker nog inte 
som förklaring. Däremot kan skillnaden i antalet 
delvis bero på att vissa kommuner tidigare har haft 
en större anstalt. 

Men varför har t ex Strängnäs kommun bara 
0,24%? Trosa 0,22 (i länet 0,46%), 

Habo 0,11 (i länet 0,45%),
Älmhult 0,25 (i länet 0,48%),
Lomma 0,24 (i länet 0,43%),
Essunga och Färgelanda 0, 26 (i länet 0,49%) ?

Få barn bor utanför hemmet
Av största intresse är tabellerna där man kan se hur 
många i varje kommun som får de olika insatser-
na.

Den tabell som för mig personligen har de mest 
glädjande siffrorna – när jag tänker tillbaka på de 
fyllda vårdhemmen – är  den som visar att endast 
26 barn under 7 års ålder och endast 108 barn i 
ålderna 7–12 år bor  i bostad med särskild service. 

Oklara siffror
Mycket arbete läggs ner på att visa hur många i varje 
kommun som får en, två, tre eller fler insatser en-

ligt LSS. – Jag blir inte riktigt klok på hur man ska 
tolka den tabellen. Först tänkte jag att det måste 
vara ambitiösa kommuner som ger många  insatser. 
Men sen förstod jag att man måste sätta det i rela-
tion till om kommunen ger LSS-insatser till många 
eller till få personer. Om få får insatser rör det sig 
sannolikt om de med stora behov, som behöver ett 
flertal insater. Om många i kommunen får insatser 
omfattar dessa sannolikt även dem med mindre 
svåra funktionshinder. De behöver kanske bara en 
kontaktperson.

Jag testar mitt antagande och letar ut kommuner 
som ger många insatser per person och hittar Em-
maboda, Gotland, Simrishamn, Falkenberg, Vax-
holm och Norberg.

I de fyra förstnämnda är det många som får LSS-
insatser. (För Simrishamns och Falkenbergs del be-
ror det säkert på att de har haft stora institutioner 
och Gotland har alltid varit en ambitiös kommun). 
Men i Vaxholm och Norberg är det tvärtom få som 
får LSS-insatser. 

Bland kommuner som ger få insatser per person 
hittar jag  Gnesta, Vadstena, Vårgårda och Munk-
fors. Av dom är antalet med LSS-insatser ungefär 
som genomsnittet i Gnesta, men litet i Vadstena 
och Vårgårda. I Munkfors är det stort.

Så mitt antagande stämmer inte särskilt bra. Är 
det andra faktorer som slår igenom? Kanske helt 
enkelt restriktiva respektive ambitiösa kommuner?

Nog borde Socialstyrelsen nästa gång tolka dessa  
omfattande tabeller. Annars känns det meningslöst 
att fortsätta publicera dom.

Saknar bostadsstatistik
Jag saknar uppdelningen av insatsen bostad med 
särskild service i dem som bor i en gruppbostad 
och dem som bor i en servicebostad. Därtill skulle 
det vara intressant veta hur många som bor i en 
särskilt anpassad bostad. Utan sådan uppdelning 
får vi inget mätetal på utvecklingen, som förhopp-
ningsvis går från gruppbostad till servicebostad till 
annan särskilt anpassad bostad. Dessvärre är den 
senare dåligt definierad både av regeringen och 
Socialstyrelsen. 

     KG
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Din kommun 
och LSS

Funktionshindrade personer – insatser enligt 
LSS 2003. Socialstyrelsen kundtjänst. 
Artikelnr. 2004-44-2. 121:- kr
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Arbete och sysselsättning. I procent.
                      arbete         sysselsättning         inget  

rörelsehinder före 16 år     24%              29%        46%

   ”               efter   ”          12                         8                     79

hör/synskada före 16 år     34                    31                 35

     ”     efter    ”          17                         8                 74

intellektuellt funktionshinder       1                    81                18

Av Karl Grunewald

Livet som statistik

V i som arbetar med och för funktionshindra-
de vet ju väl vilket gap det är mellan det liv 
de tvingas leva och det liv vi lever. Men hur 

stort är gapet? Hur ska man kunna uttrycka det i 
siffror? 

Det blir allt viktigare att finna sådana siffror ef-
tersom riksdag och regering så entydigt fastställt 
att det är full delaktighet i samhällslivet och full 
jämlikhet i levnadsvillkoren som gäller  som mål för 
insatserna. De funktionshindrades liv ska likna den 
övriga befolkningens så mycket som möjligt.

Men hur ska man kunna mäta delaktighet? Och 
vad betyder jämlikhet? 

Riksförsäkringsverket har gjort ett aktningsvärt 
försök svara på en del av dessa frågor. Det är mig 
veterligt den första gången som gruppen utveck-
lingsstörda tas med. 

Verket skickade ut en enkät till 7 000 vuxna perso-
ner som erhöll assistansersättning eller bilstöd eller 
handikappersättning. 5 000 svarade. Dessa delades 
in i tre grupper:

1. De med rörelsehinder (behöver bl.a. hjälpmedel 
för förflyttning).
2. De med sensoriska funktionshinder (har bety-
dande hör- eller synnedsättning trots hjälpmedel).
3. De med intellektuella funktionshinder (utveck-
lingsstörning eller autism).

Varje grupp delades upp i de vars funktionshin-
der var förvärvat före 16 års ålder (inklusive de som 
hade ett medfött funktionshinder) och de som för-
värvat det efter 16 års ålder. Undantag gjordes för 
de med intellektuella funktionshinder, därför att 
gruppen som förvärvat det efter 16 års ålder var så 
liten. 

En och samma person kunde vara med i mer än 
en grupp om denne hade flera sådana funktions-
hinder.

Merparten har fyllt i enkäten själva, många – och 
då särskilt de med intellektuella funktionshinder 
– har fått hjälp.

Resultat
Utbildning
För en person med funktionshinder är benägenheten att ha avslutat en högskoleutbildning un-
gefär hälften så stor som för totalbefolkningen. Det beror både på bristande anpassning av stu-
diemiljön och på att studierna är mer tids- och arbetskrävande för dem.

Arbete
Endast 22 % av samtliga undersökta deltar i arbete på den öppna arbetsmarknaden. Ett oväntat 
resultat är att personer som förvärvat funktionshinder efter 16 års ålder arbetar i betydligt lägre 
utsträckning än personer som förvärvat hindret före 16 års ålder. Detta trots att de har högre 
utbildning och ofta har skaffat sig arbetslivserfarenhet.

Detta kan bero på att de har en högre grad av funktionshinder eller på att rehabiliteringen inte 
fungerat tillfredsställande.

Omkring hälften av samtliga hade varken ett arbete eller deltog i någon annan form av syssel-
sättning. Skillnaden mellan grupperna var dock stor. För dem med förvärvade rörelsehinder efter 
16 års ålder utgjorde antalet hela 79%, medan siffran för dem med intellektuella funktionshinder 
”endast” utgjorde 18%. 
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Benägenhet att vara nöjd med sin livssituation jämfört med befolk-
ningen som ges oddskvot 1. Ju högre oddskvot, ju större benägenhet 
att vara nöjd.

                      oddskvot

rörelsehinder före 16 år  0,8

        ”           efter  ”    0,3

hör/synskada före 16 år  0,6

        ”          efter   ”             0,3

intellektuellt funktionshinder  1,6
_________________________________________
totalbefolkningen   1,0

Riks-
försäkrings-
verket

Ojämlikhet i 
levnadsvillkor 
– en jämförelse 

mellan 
personer med 

funktionshinder 
och övriga 

befolkningen. 
59 sidor. 

RFV Analyserar 
2003:15 

Pris 80 kr.
Tel 08-556 799 29

e-post: 
rfv@ontime.se

Kan också laddas 
ner gratis från Riks-
försäkringsverkets 

hemsida:
www.rfv.se

Ekonomi
Personer med rörelsehinder och sensoriska funktionshinder har två till tre gånger större risk att 
drabbas av en ekonomisk kris än totalbefolkningen. Men för dem med intellektuella funktions-
hinder är det tvärtom – risken för dem är betydligt mindre än för befolkningen.

Politik
Alla de undersökta röstar betydligt mindre ofta än befolkningen. Men – med undantag för de 
intellektuellt funktionshindrade – påverkar de politiker betydligt oftare än totalbefolkningen 
genom demonstrationer, upprop och insändare.

Socialt
Det är vanligare bland personer med funktionshinder än befolkningen i övrigt att sällan eller 
aldrig umgås med människor utanför den närmaste familjen. Drygt 24 % av de funktionshin-
drade männen träffar sällan eller aldrig andra än föräldrar eller familj. Störst relativ risk att ha ett 
begränsat socialt umgängen har personer med intellektuella funktionshinder – den är tre gånger 
större än för totalbefolkningen. 

Fritid
Samtliga grupper har semester och ägnar sig åt kulturella aktiviteter eller retau-
rangbesök i betydligt mindre utsträckning än befolkningen som helhet. Ungefär 
halva antalet anser att deras funktionshinder i stor utsträckning påverkar deras 
möjligheter att utöva sina fritidsintressen.

Livssituation
Alla de som kan uttrycka sin vilja har fått skatta på en tiogradig skala hur pass 
nöjda dom är med sin livssituation. Det visar sig då att bara 40 % av dem som 
förvärvat sitt funktionshinder efter 16 års ålder är nöjda med sin livssituation, 
men 60% av dem vars funktionshinder förvärvats före 16 års ålder,  jämfört med 
80 % av totalbefolkningen.

När det gäller de tre olika grupperna är den med intellektuella funktionshin-
der den enda som är mer benägen än totalbefolkningen att vara nöjd med sin 
situation. Utredarna tror att detta beror på att de får relativt mycket stöd från 
samhället. Jag tror snarare att det beror på själva arten av funktionshinder.

Relativ risk att sällan eller aldrig umgås med andra än föräldrar och familj jämfört med 

totalbefolkningen, som ges oddskvot 1. Ju högre oddskvot ju mindre umgänge.
                            oddskvot 

rörelsehinder             1,4

hör/synskada         1,7

intellektuellt funktionshinder  3,3
________________________________________________________________________________________________________

totalbefolkningen            1,0
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HEJ!
Björkhalla dagcenter i Asarum som 
tillhör Karlshamns kommun bedri-
ver dagcenterverksamhet för gravt 
utvecklingsstörda. Arbetet handlar 
mycket om sinnesträning och då in-
går bad, ridning, musik, upplevelse-
rum m m. Vi tränar kommunikation 
och anpassning, social träning osv.

Min fråga är: Vilken utbildning är 
adekvat för vårt jobb? Som det nu är 
gäller vårdarutbildning endast.

Vi anser att vi saknar all form av pe-
dagogisk utbildning, men vet allt om 
hur man bäddar och sköter hygien. 
Anatomi och medicin har vi också 
goda kunskaper i, men vi tycker inte 
att vi har mycket nytta av det i vårt 
arbete. Vi vill kunna mer om kommu-
nikation och pedagogik.

Vi tituleras gruppledare och vet inte 
vad det står för, är det en titel som 
är tillämpad på fler ställen, eller står 
det varje kommun fritt att leta upp 
en lämplig titulatur? Ny personal som 
söker sig hit och vill skaffa sig utbild-
ning ryggar då det står klart att man 
ska söka sjukvårdsutbildning.

Vill genom tidningen få belysa tan-
kar omkring detta. Bör det inte fin-
nas en enhetlig utbildning trots att 
man är kommunalanställd? 

Är det sämre ställt hos oss i Karls-
hamn, eller tvärtom?

Vissa kunskaper i sjukvård kan be-
hövas, men är det inte dags att se för-
ståndshandikappade som friska män-
niskor?

Med hälsningar,
Ingela Lundin
Björkhalla dagcenter
Asarum

Brev till
INTRA
Hans Hallerfors
Ljusnevägen 47
128 48 Bagarmossen

En av vitsen med att avveckla stora institutioner var att de 
människor som där bodde skulle få möjligheten att finnas i 
det vanliga samhället som alla andra. De skulle kunna delta 
i det spontana sociala livet, som att gå till kiosken och 
banken etc.

Idag har det på flera håll blivit så att man har återanvänt 
till före detta institutioner. Man har skapat daglig verksam-
het och nya gruppbostäder på samma ställe där det förut var 
vårdhem. 

Utav rationella skäl ska de ligga vägg i vägg. Men det var 
ju just det man ville undvika när vårdhemmen lades ner. . .

Det här känns som ett stort bakslag för integreringstan-
karna bakom vårdhemsavvecklingen.

Kommunerna anför snäva ekonomiska ramar och att lo-
kaler stor tomma.

Jag tycker att här är man nära att uppnå det som Goffman1 

beskriver som stigmatisering. Syftet med vårdhemsavveck-
lingen var ju att få bort den här sociala stämplingen.

Man placerar människor som avviker på platser som är 
geografiskt åtskilda från samhället igen!

Här är ju människor som behöver det lätt för sig att kom-
ma i kontakt med andra. De ska inte bo avsides, långt från 
affär och kiosk. 

Var har Kyléns helhetssyn på människan tagit vägen?
Varför reagerar inte FUB med flera organisationer?
Var det här meningen med LSS?.

Ert förra nummers insida var dessutom utmärkt om den utbild-
ningsdränering som pågår i verksamheterna (också en tillbakagång 
till undanträngda institutioner känns det som).

   Stefan Lundborg, Vårdare
1En amerikan som var bland de första att beskriva livet på anstalt. Vår anm.

INSTITUTIONENS ÅTERKOMST 

 ”Välgörenhet löser inte det utanförskap människor med funktionshinder upplever. Det kan 
istället bromsa utvecklingen mot ett samhälle för alla.

Varje dag stängs människor med funktionshinder ute från samhället. Det handlar till exempel om stu-
dier och jobb. Många hindras också från att få det stöd som lagen ger dem rätt till. Det finns många orsaker, 
men en del handlar om omgivningens attityder.

Människor med funktionshinder har alltför länge betraktas som mottagare av vård och omsorg - som be-
höver hjälp. Att människor med funktionshinder främst är medborgare med rättigheter och skyldigheter 
som alla andra får sällan genomslag. Det gäller till exempel när olika beslut fattas.

Den offentliga retoriken avspeglar också synen på människor med funktionshinder. När till exempel 
maktförhållandet mellan kvinnor och män diskuteras kallas det ”maktstrukturer”. De hinder människor 
med olika etnisk bakgrund stöter på i samhället benämns ”strukturell diskriminering”. Men handlar det 
om personer med funktionshinder och omvärlden används ordet ”bemötande”.

Välgörenhet delar upp människor i ”vi” och ”dem” - givare och mottagare. Välgörenhet bygger på giva-
rens villkor. Det hör inte hemma i ett samhälle där människor ska vara jämlika och delaktiga.”

Handikappombudsmannen Lars Lööw

Välgörenhet hindrar utveckling
Citatet
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INTRA nr 3/04 kommer ut i oktober.
Du som vill prenumerera på INTRA:  Betala  245 kr på postgiro 636 55 62-5 

eller bankgiro 5308-1485. Glöm inte att skriva din fullständiga adress. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. Du kan också beställa 
prenumeration på fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se
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  En raritet!
För tio år sedan gjorde Intra ett spännande 36-sidigt tema-

nummer om Omsorgernas historia. John Lovén som bl a 
arbetat som socialchef i Huddinge och Norrköping och som 
chef för kommunförbundets sociala sektion, hade förfat-
tat texten. Där fanns (långt innan det blev allmänt känt) 
ett utförligt avsnitt om steriliseringslagarna. Där fanns de 
viktiga omsorgslagarna mellan 1944 och 1994 och där 
fanns presentationer av alla dem som bidragit i kampen 
för mänskliga villkor åt personer med utvecklingsstör-
ning. Ett läsvärt Intra-nummer som vi sålde i en stor 
upplaga.
Nu har vi upptäckt att vi har några kartonger kvar 
på tryckeriet. Därför kan vi nu återigen erbjuda ett 
antal ex av detta historienummer till föräljning!

Ett måste för alla historieintresserade!

Pris per ex:  70 kr st
10 ex   50 kr st

Omslagets konstnär
För Tomas Frisk är bildskapandet ett livsnödvändigt 

uttrycksmedel. Det flödar bilder ur honom och med 
lugn målmedvetenhet varierar han motiv, färgsam-

mansättning och uttryck. Han använder olika tekniker, 
mest kolteckningar och torrpastell. Omslagsbilden är en 
textilmålning (textilfärg på tyg). Den föreställer "berg och 
dalar" har han berättat. 

Bilderna är Tomas Frisks kanske främsta kommunika-
tionsmedel med omvärlden. Och kommunikation är pre-
cis vad det handlar om på Kulturlabbet i Majorna i Göte-
borg där Tomas Frisk utövar sitt konstnärskap. Där deltar 
han också i musik- och dramagrupp. Men det är i bilderna 
som han har sin styrka.

Tomas Frisk är 46 och bor i Angered.
Annelie Östman, handledare i ateljen på Kulturlabbet.
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