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Vi är låsta av juridiken
D en så omskrivna och banbrytande omsorgslagen från 1967 innehöll inget om rättig-

heter. Det stod inte heller något om målsättning eller om kvaliteten på insatserna. 
Omsorgslagen reglerade endast landstingets skyldigheter, där bland annat de nya 

insatserna råd och stöd, träningsskola, daglig verksamhet, hemmavård ingick. 

Det var först i den reviderade omsorgslagen 1985 som målsättningsparagraferna om att få 
leva som andra i gemenskap med andra, om självbestämmanderätt och om integritet, inför-
des. Då infördes också rätten till särskilda omsorger och rätten att överklaga. 

Redan första året efter det att den nya lagen trätt i kraft avkunnades 140 domar. Och fler 
skulle det bli. Efter några år kom en dom från Regeringsrätten att landstinget inte får 
motivera ett avslag på begäran om gruppbostad med att man har en bristande ekonomi. I 
ytterligare en dom slogs fast att de som tillhörde personkretsen hade förtur framför andra 
medborgare till sådan experthjälp som logopeder och sjukgymnaster. Om omsorgsnämn-
den inte har egna resurser så ska de använda sig av hälso- och sjukvårdsnämndens. Det var 
enorma framsteg! ”Jag har svårt att tro att det var omsorgslagens avsikt”, sa Landstingför-
bundets ordförande harmset.

Det var nu som den juridik utvecklades som senare kom att prägla det stöd som regleras i 
LSS. Förr var det den enskildes behov, så som det verifierades av olika experter på habilite-
ring, som avgjorde vilken insats den enskilde skulle få och vilken omvårdnad som ingick i 
den. Insatsernas utformning och kvalitet avgjordes av personalens utbildning och insikter. 
Men i takt med att juridiken har blivit styrande har behovet av kunskaper nedvärderats. Idag 
är det domstolarnas tolkning av LSS som avgör.

Hälften av personalen i gruppbostäderna saknar utbildning för det de arbetar med, enligt 
en undersökning. Socialstyrelsen bedömer visserligen i sin senaste granskning av gruppbo-
städer (se sid. 18) att de flesta har kompetent personal. Men Socialstyrelsen anger inte vad 
kompetensen består av. I varje fall har personalen inte den utbildning som kan krävas för 
varje specifik uppgift, så som Regeringen har beslutat om.

Domstolarna är i sina beslut helt beroende av vad som står i lag, förordning, föreskrifter 
och proposition. Men trots en alltmer omfattande reglering kan man aldrig förutspå alla 
varianter på behov som enskilda kan ha. Domstolarna tvingas därför i stor utsträckning 
till egna bedömningar, som alltför ofta präglas av bristande kunskaper och erfarenheter. 
Någon gång också av fördomar.

Då hjälper det om den enskilde får hjälp från sakkunniga. Det har visat sig att den som får 
juridiskt stöd har 40% större möjlighet att nå framgång än den som är utan sådant stöd. 

Även den högsta juridiska kompetensen kan göra sig skyldig till allvarliga missgrepp. Högsta 
förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, har t ex fattat ett prejudicerande domslut 
om kommunens rätt att kräva förflyttning av en person som bott i sin gruppbostad i nio år 
(se Intra 4/12) där båda underrätterna hade en motsatt uppfattning. Det är en dom som av 
många uppfattas som orättfärdig. (Se även FUB i Stockholms läns blogg  där man redovisar 
prejudicerande LSS-domar m.m: www.fubbloggen.se)

När juridiken blir styrande tvingas man författa allt mer omfattande föreskrifter av olika 
slag. Ett exempel är den utförliga handbok om lex Sarah som Socialstyrelsen publicerat (se 
sid. 28). Handboken är skriven på en juridisk allomfattande prosa som ligger långt från den 
vardag vars verksamhet man vill reglera. Det krävs stora utbildnings- och kompetenskrav på 
dem som ska  förverkliga lex Sarah. Den är ytterligare ett påbud uppifrån som stjäl den tid 
som behövs för att förebygga sådana missförhållanden som ska rapporteras. Det ger i ett 
nötskal bilden av dagens situation. 

Omsorgerna har kört in i en juridisk återvändsgränd och glädjen, tilliten och solidariteten 
i relationerna riskerar att gå förlorade.
          K G
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N är ”barnets bästa” infördes i Socialtjänstla-
gen år 1997 gjordes ingen precisering av hur 
ett sådant barnperspektiv skulle användas. I 

förarbetena finns två synsätt: 
Det ena innebär att se med barnets ögon, att barn 

ges möjlighet att yttra sig och framföra sin åsikt. 
Det andra innebär att den vuxne utifrån kunskap 

om barn agerar för barnets bästa. 

Material
Jag har gått igenom 56 LSS-akter som berör ansök-
ningar om insatser till barn och ungdomar med funk-
tionsnedsättning i åtta kommuner i Stockholms län. 
De fördelar sig så här: 

7 flickor och 13 pojkar under sex års ålder.
8 flickor och 14 pojkar i åldern 7–12 år. 
7 flickor och sju pojkar i åldern 13–20 år.

Urvalet är inte slumpvis utvalt, istället prioriterades 
akter som innehöll begreppet ”normalt föräldraan-
svar”. Studiens fokus ligger på handläggarnas sätt att 
tillämpa ett barnperspektiv i sina utredningar. Det 
är alltså inte barnen som står i centrum utan LSS-
handläggningen. 

Tillvägagångssätt
Studien består av en kvalitativ granskning av LSS-
akter som analyserats utifrån sitt textinnehåll. De 
beskrivningar som ges av barnet och dess funktions-
nedsättningar, sociala situation och behovet av stöd 
och hjälp, bidrar till att konstruera en bild av barnet 
som ligger till grund för ett beslut. Denna konstrue-
rade bild kan få betydelse för hur barnet uppfattas av 
såväl vårdnadshavare och andra professionella som 
för hur barnet uppfattar sig själv. Formuleringar och 
nyanser är därför relevanta och viktiga att diskutera.

Delaktighet
En forskare, Harry Shier, har utarbetat en modell 
för att kunna diskutera graden av barns delaktighet 
i verksamheter och beslutsprocesser. Den består av 
fem nivåer där den femte innebär att vuxna och barn 
faktiskt delar på makt och ansvar:

1. Barn blir lyssnade till 
2. Barn får stöd att uttrycka åsikter 
3. Barns åsikter beaktas 
4. Barn involveras i beslutsprocesser 
5. Barn delar makt och ansvar

Hur beskrivs barnen?
I akterna beskrivs barnen främst via sin funktionsned-
sättning. Liksom tidigare forskning visat, så är dessa 
beskrivningar ofta hämtade från den medicinska sfä-
ren. Ibland ger akterna intryck av att vara ”klipp-och-
klistraprodukter” där äldre medicinska beskrivning-
ar återanvänds trots att de kan ha flera år på nacken. 

Inte i någon akt berättar barnet själv vilka kon-
sekvenser dess funktionsnedsättning leder till i var-
dagen.

Via dokumentationen förmedlas en bild av barnets 
brister och oförmågor. Forskare har  påtalat vikten av 
att även beskriva förmågor och resurser för att skapa 
en helhetsbild av barnet. Risken finns att framställ-
ningen av barnets tillkortakommanden reducerar 
möjligheterna att se barnets resurser och begränsar 
tankar om utvecklingspotential.

Barnets svaga röst
Handläggaren träffar de flesta barnen – antingen vid 
hembesök eller på sitt kontor. Det framgår dock säl-
lan vad ett sådant möte har gett. Det kan finnas infor-
mation om att man fikar tillsammans eller att barnet 
visar handläggaren sitt rum eller sina leksaker. 

När barnen är äldre framkommer ofta vilka fritids-
aktiviteter de sysslar med. Däremot anges sällan vilka 
frågor handläggaren ställt, hur barnet svarat eller 
vilka önskemål han eller hon har. 

Om det finns nedtecknade utsagor från barnen är 
det svårt att avgöra om det svarat själv eller om svaret 
är färgat av föräldrarnas eller av handläggarens tolk-
ning.

Barnet bör vara delaktigt i ansökningsprocessen 
men det kan också diskuteras om lämpligheten att 
han eller hon är med vid de tillfällen då föräldrar 
och handläggare fokuserar på vad barnet inte kan. 

Av Kristina Engwall

”När en insats rör ett barn ska barnet få relevant 
information och ges möjlighet att framföra sina 
åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad.” 

”När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt 
beaktas” (LSS 6 a §).

Barnperspektivet i LSS

 Ill: Börje Sandelin.
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I de fall som LSS-handläggaren inte träffar eller pra-
tar med barnet framgår inte varför sådan delaktighet 
saknas.

Normalt föräldraansvar
I flera akter står att ett normalt föräldraansvar är det 
ansvar som föräldrar till barn utan funktionsnedsätt-
ningar tar i fråga om omvårdnad och att skapa sociala 
sammanhang. Det saknas dock referenser till vad ett 
normalt föräldraansvar innebär med undantag för 
några fall där det finns hänvisningar till rättsfall. 

Hänvisningar till vad som krävs av föräldrar till barn 
i en viss ålder är vagt underbyggda liksom hur tidsåt-
gången för vissa omsorgsuppgifter är framräknade. 
Här finns en risk att handläggarens egna erfarenhe-
ter får allt för stort utrymme.

Barnperspektiv
Barnperspektiv kan innebära att handläggaren lyfter 
fram barns bästa. Tydligast blir ett sådant perspektiv 
då ungdomar beviljas korttidsvistelse eller kontakt-
person med motiveringen att understödja frigörel-
sen från föräldrarna. Samtidigt framstår dessa mo-
tiveringar ibland som ett professionellt perspektiv 
snarare än en önskan från ungdomarna eller föräld-
rarna själva. De få gånger föräldrarna försöker beto-
na barnens behov av självständighet räcker det oftast 
inte för att bevilja en insats.

Det finns en otydlighet i vad barnperspektivet 
egentligen innebär i LSS då både barnet med funk-
tionsnedsättning, föräldrar och syskon kan gynnas av 
ett barnperspektiv. Denna mångtydighet framträder 
exempelvis i akterna vid avlösning och korttidsvistel-
se som är insatser som dels kan gynna barnets själv-
ständighet, dels kan bidra till föräldrars och syskons 
möjligheter till vila och återhämtning. Detta skulle 
kunna tolkas som en konfliktsituation mellan barns 
och föräldrars behov där barnets tillgång till föräld-
rarna ställs mot föräldrarnas behov av egentid. Indi-
rekt gynnas barnet av att möta utvilade föräldrar men 
sällan argumenteras för detta i akterna på ett tydligt 
sätt.

LSS är en lag som har ett familjeperspektiv snarare 
än ett renodlat barnperspektiv. Detta framgår tydligt 
i förarbetena till lagen och det är något som handläg-
garna måste förhålla sig till. Utgångspunkten i LSS 
är att barnen har fungerande föräldrar som tillfreds-
ställer deras grundläggande behov av omsorg. I de 
fall då föräldrarna inte klarar detta måste andra lagar 
kopplas in.

Individualisering
I ett historiskt perspektiv beskrivs ofta en övergång 
från ett familjeperspektiv till individualisering i fråga 
om socialtjänstens arbete. Barnet lyfts fram som kom-
petent och som ett subjekt med egna intressen. 

Även inom funktionshinderområdet kan samma 
utveckling noteras där personer med funktionsned-
sättning betraktas som subjekt med egen kunskap 
om vad som är bäst för dem. Frågan kan dock ställas 
om hur långt individualiseringen för barn med funk-
tionsnedsättning kommit. Deras svaga röst i LSS-ak-

terna kan tolkas som 
att det fortfarande 
finns ett stort arbete 
kvar med att stärka 
och tillvarata deras 
kompetens.

Barnperspektiv och 
föräldraansvar
Det finns en risk att 
barnperspektivet 
underordnas då för-
äldraansvaret lyfts 
fram. Utgångspunk-
ten för ”normalt för-
äldraansvar” är att 
föräldrar ansvarar 
för att sätta barnet i 
fokus och tillgodose 
dess behov. Alla för-
äldrar klarar inte 
detta. Brister i för-
äldraförmåga kan 
inte kompenseras 
genom LSS, utan 
här krävs insatser 
enligt andra lagar. 

I dessa fall blir ett 
gott samarbete mel-

Kristina Engwall är docent i historia 
och forskningsledare på FoU-Söder-
törn. 
Den här texten är en sammanfattning 
av en FoU-rapport som hon skrivit:
Barnperspektiv i LSS-akter. En akt-
granskning – hur barnperspektiv och 
begreppet ”normalt föräldraansvar” 
användes. FoU-Södertörns skriftserie 
nr 115/13. www.fou-sodertorn.se

lan individ- och familjeomsorg och funktionshinder-
området viktigt. Först då ges förutsättningar för ett 
gott barnperspektiv.

Barns delaktighet i LSS-handläggning
Utifrån de LSS-akter jag granskat framgår tydligt att 
barn blir lyssnade till. Det finns utarbetade rutiner att 
anteckna att man träffat barnet och var mötet ägde 
rum. I några enstaka fall finns exempel på att man 
ger barnet stöd att uttrycka sin åsikt och att denna 
åsikt sedan ges betydelse.

Ett fåtal akter innehåller en rubrik som heter Barn-
perspektiv, vilket kan tyda på att man inom myndighe-
ten beslutat sig för att denna ska finnas med i LSS-
akter. Trots den goda intentionen räcker det dock 
inte med en rubrik för att barns delaktighet ska öka. 
Det är innehållet under rubriken som kan visa hur ett 
barnperspektiv har tillämpats. Det finns således ett 
stort utrymme för förbättringsarbete avseende barn-
perspektivet i LSS- handläggning. 

Kommunikation och dokumentation
Grunden för att handläggaren ska kunna lyssna på 
barnet är kommunikation. Många barn med funk-
tionsnedsättning behöver kommunikationshjälp-
medel för att göra sig förstådda. Men för att kunna 
använda sig av hjälpmedlen behöver personalen ut-
bildning. Här finns en viktigt uppgift i förbättrings-
arbetet. 

Såsom genomgången av LSS-akter har visat är det 
viktigt för handläggare att ha kunskap om det starka 
familjeperspektivet inom LSS. Det krävs en medve-

Barnperspektivet i LSS
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tenhet om att barnets bästa inte alltid behöver över-
ensstämma med föräldrarnas önskemål. Dessutom 
krävs tydligare dokumentation om hur ett barnper-
spektiv tillämpas och varför vissa insatser gynnar ett 
barn.

Barnperspektivet är obligatoriskt
Sammanfattningsvis kan konstateras att utifrån de 
LSS-akter denna granskning omfattat finns stora 
möjligheter att förbättra arbetet med barnperspektiv 

inom LSS-handläggning. Det handlar om att kom-
municera med barnet, men också att dokumentera 
vilka frågor som ställts, vad barnet svarat och hur 
dessa svar påverkar beslutet. 

Ett sådant arbete förutsätter kunskaper hos de 
enskilda handläggarna samt tydliga och medvetna 
strategier från arbetsledningen. Barnperspektiv är 
en obligatorisk och förankrad del i arbetet och inte 
beroende av enskilda handläggares goda vilja.

Ifrågasatta diagnosverktyg 

I LSS personkrets ingår de med autism eller au-
tismliknande tillstånd. Idag talar man om autism-

spektrumtillstånd. I den diagnostiska processen för 
dessa ingår skattningsformulär, även kallade diag-
nostiska instrument. Kunskapscentrum för hälso- 
och sjukvården, SBU, har nu gjort en utvärdering av 
dessa instrument.

Resultatet visar att det endast finns ett vetenskapligt 
stöd för 2 av 14 skattningsformulär. Av de två som 
uppfyller vetenskapliga krav missar dock det ena 30% 
av dem med autismspektrumtillstånd. 

SBU har också identifierat 25 olika insatser och be-
handlingsmetoder som används vid autismspektrum-
tillstånd och kommer fram till att det vetenskapliga 
underlaget för dessa är otillräckligt.

Av de läkemedel som används konstaterar man att 
Risperidon minskar allvarliga beteendestörningar. 
Hos barn med autistiskt syndrom ger korttidsbe-
handling (2 månader) med Risperidon bättre effekt 
än placebo.

Ej verkställda beslut

S edan fem år tillbaka finns en särskild paragraf i 
LSS att en kommun ska rapportera till Socialsty-

relsen om den inte inom tre månader har verkställt 
ett gynnande beslut om en insats. Om man inte hel-
ler därefter, inom skälig tid, verkställer insatsen kan 
en domstol – på begäran av Socialstyrelsen – ålägga 
kommunen att betala en särskild avgift. Det kan vara 
fråga om höga avgifter. Häromåret fick till exempel 
Lunds kommun böta  2,6 milj kr.
 Det låter ju bra, men liksom flera andra paragrafer, 
fungerar den inte. Socialstyrelsen får in cirka 2 500 
rapporter per år, men endast något över hundra går 
vidare till domstol. Socialstyrelsen har helt enkelt för 
liten personalstyrka för att hinna med att följa upp 
anmälningarna.

Nu har regeringen reagerat på detta och gett Soci-
alstyrelsen i uppdrag att följa upp paragrafen. Vilka 
blev effekterna och vilka är de tänkbara åtgärdena för 
att komma tillrätta med bristerna? Hur många ansök-
ningar om särskild avgift har gått till domstol och vad 
blev domslutet? Vilka är orsakerna till de långa vän-
tetiderna? Bara i Stockholm behövs 400–500 grupp-
bostäder på lite längre sikt och idag är kön cirka 50 
personer.
Regeringsbeslut 2013-02-14.

Autismspektrumtillstånd. Diagnostik och insatser, 
vårdens organisation och patientens delaktighet.
En systematisk litteraturöversikt. SBU 2013. 
Rapport 414 sidor.  37 sidor.  www.sbu.se   

P ersoner med funktionsnedsättning motionerar 
mindre än andra. I åldern 16–29 år gäller det 

dubbelt så många som jämnåriga. Det framkommer 
av Statistiska centralbyråns, SCB, nya undersökning 
om levnadsförhållanden (ULF). Idag finns det över-
tygande undersökningar som visar sambandet mel-
lan för lite fysisk aktivitet och såväl fysiska som psy-
kiska sjukdomar. 

Socialstyrelsen anger i sina Nationella riktlinjer att 
man bör vara fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag, 
eventuellt i perioder på tio minuter. Det kravet är så 
väl underbyggt att det kan sägas vara en del av de 
goda levnadsvillkor som ska gälla enligt LSS. Det mås-
te helt enkelt finnas den personal som behövs i en 
gruppbostad eller en daglig verksamhet för att den 
enskilde ska få den motion hon eller han behöver. 

Det är kanske inte alltid så lätt att genomföra. Där-
för kan man numera få rådgivande samtal på vårdcen-
tralen om fysisk aktivitet. För att förstärka ett sådant 

samtal kan läkaren utfärda ett särskilt recept på fysisk 
aktivitet med angivande av lämplig typ och frekvens. 
Det blir då ett viktigt stöd för både den enskilde och 
personalen för tillämpningen.

Det skulle inte förvåna mig om någon som bor på 
en gruppbostad klagar hos huvudmannen på för lite 
motion eller uteblivna fysiska aktiviteter och går vi-
dare till domstol om behoven inte uppfylls. Denna 
kommer då sannolikt att följa de rekommendationer 
som dessa myndigheter har utfärdat.

   

                             

Fysisk aktivitet på recept

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdoms-
förebyggande metoder. 2011.
Folkhälsoinstitutet. Sv. Läkarsällskapet. 
Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet. 
(www.fyss.se).  
Intra. Fysisk aktivitet. Ett måste för alla. 
Nr  3/2012. Sid 19.
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O rsaken till att fler med LSS-insatser dör i 
cancer är att den upptäcks för sent, anser 
Socialstyrelsen1. 

Det är ju väl känt att en tidig upptäckt av de flesta 
cancerformerna ger en bättre prognos än om den 
upptäcks senare. Det samma gäller också andra sjuk-
domar. Det finns skäl att befara att många vuxna 
personer med LSS-insatser dör i förtid därför att det 
dröjt för länge med upptäckt av deras sjukdom.

Detta är ett allvarligt förhållande som måste leda till 
en ökad medverkan av läkare på framförallt grupp-
bostäderna. Socialstyrelsen har konstaterat att den  
hälso- och sjukvård som bedrivs där, regelmässigt 
sker utan ledning av läkare. Patientgenomgångar är 
sällsynta och för några år sedan skrev 26 läkare att de 
hade sett ett otal fall av felaktiga läkemedelsbehand-
lingar som initierats på oklara grunder, men som 
trots det har fått kvarstå i decennier2. 

Större behov av medicinska insatser
Det är otvetydigt att kommunerna lämnar de livslångt 
svårast skadade människorna vi har utan det medicin-
ska stöd och service de är berättigade till enligt lag.

Tillsammans med Norge har vi ett rykte att vara 
föregångsländer. Den tid då utvecklingsstörningen 
behandlades som ett psykiatriskt tillstånd är slut. Nu 
gäller det en grupp medborgare med större behov 
än andra av medicinska insatser. Men det får de inte! 

Många har svårt för att förmedla och definiera 
upplevelse av smärta och kroppsliga förändringar 
och många är rädda för medicinska ingrepp. De är 
ofta helt beroende av sin personal, som måste ha tid 
att iaktta, lyssna och skapa en tillit så att vederböran-
de vågar berätta. Och personalen måste i sin tur få 
handledning av läkare för att rätt kunna tolka deras 
symptom. 

Splittring av ansvar
Då kommunerna övertog landstingens verksamhet 
1995 fastställdes att kommunernas ansvar för hälso- 
och sjukvård inte omfattar insatser av läkare3. 

Denna splittring av ansvaret huvudmännen emel-
lan skulle visa sig vara olycklig och förödande för kva-
liteten i omvårdnaden. 

Först 2007 ingrep regeringen genom att införa en 
paragraf i Hälso- och sjukvårdslagen att landstingen 
ska avsätta de läkarresurser som behövs och att de 
ska sluta avtal med kommunerna om omfattningen 
av och formerna för läkarmedverkan. Jag  har försökt 
skaffa mig en överblick av i vilken utsträckning som 
det finns sådana avtal och om de inkluderar patient- 
och läkemedelsgenomgångar. Det visar sig att sådana 
sluts mycket sällan. En del landsting har visserligen 
tagit med LSS i sitt ramavtal, men endast ett fåtal 
kommuner har följt upp det med lokala avtal. 

Nu ser vi resultatet – flera hundratal personer dör 
varje år på grund av att landsting och kommuner inte 
följer vad lagen föreskriver. Det strider mot Riksda-
gens beslut 1997 att vård av människor med nedsatt 
autonomi, tillsammans med dem med livshotande 
akuta sjukdomar, tillhör prioriteringsgrupp ett. I 
verklighet tillhör de de oprioriterade4.

Föreskrifter behövs!
Socialstyrelsen måste utfärda föreskrifter och allmän-
na råd om innehållet i sådana avtal och kontrollera 
att huvudmännen följer lagen. Varje enhetschef för 
en gruppbostad måste begära av kommunen att den 
sluter avtal med landstinget om läkarmedverkan. 
Även sjuksköterskor,  personal i övrigt och gode män 
bör engagera sig. Hur ett sådant avtal kan se ut be-
skrev vi i förra numret av Intra. 

Referenser
1) Socialstyrelsen. Tillståndet och utvecklingen inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänst. Lägesrapport 
2013.
2) Dagens Medicin 13/2007.
3) Propostion 1992/93:159.
4) Riksdagen. Prioriteringar inom hälso- och sjukvår-
den, prop. 1996/97:60.

I förra numret av Intra skrev vi om en sensationell rapport från Socialstyrelsen. Den visade 
att dödligheten bland dem som har LSS-insatser och som fått cancer är dubbelt så hög 
som hos andra. 

Dåligt läkarstöd till vuxna 
med LSS-insatser

Av Karl Grunewald
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Barn kan inte vänta!
Barn som har funktionsnedsättningar och deras syskon behöver få 
prata om sina tankar och funderingar. Och de kan inte vänta! Ju 
tidigare man ger barnen redskap att hantera det som är svårt – desto 
bättre klarar de av sina liv. Det säger Christina Renlund som ägnat all 
sin tid under senare år till att få föräldrar och personal att förstå vikten 
av att samtala med barnen också om det svåra.

V issa ord kan förlösa. De kan bli en stark kraft 
till förändring och förbättring av våra villkor. 
Det är Christina Renlunds tes (och då är ”ord” 

i bred bemärkelse, eftersom en del av dem hon gör 
sig till tolk för saknar det talande ordet). 

Det paradoxala är att denna tes i än högre grad 
gäller henne själv. De där böckerna hon skrivit, hen-
nes flitiga föreläsande och hennes arbete med olika 
projekt runt barn med funktionsnedsättningar, har 
förlöst och förändrat.

Idogt har hon gjort sig till tolk för barnens behov 
av att förstå och få bli lyssnade till.

– Barn kan inte vänta, säger Christina Renlund be-
stämt. De behöver strategier för att kunna klara av det 
som är svårt. Många gånger är det lättare för barn att 
prata och berätta med hjälp av kon-
kreta samtalsverktyg, till exempel att 
rita det man tänker på eller använda 
leken och berätta med hjälp av lek-
saksdjur. Det är de vuxnas ansvar att 
hjälpa barn till ökad förståelse. Att 
vänta och se tiden an är ingen bra 
inställning, den kan leda till att det 
aldrig blir några samtal.

Syskonkompetens 
Boken ”Litet syskon” skrev Christina 
Renlund när hon läst en BRIS-rap-
port där man skrev om barns ökade 
psykiska ohälsa. En riskgrupp var 
syskon till barn med funktionsned-
sättningar. 
– Jag kände att det här kan jag inte 
bara låta passera, säger hon.

Boken var första delen i Arvsfonds-
projektet Syskonkompetens, som också 
skapat en innehållsrik webbsida om 
och för syskon:

www.syskonkompetens.se
Syskonkompetens är ett samarbete mellan Habili-

tering & Hälsa i Stockholms läns landsting, Ågrenska 
Stiftelsen i Göteborg, AMC-föreningen och Christina 
Renlund. I projektet har hon nu, tillsammans med 
en förälder, tagit fram ett idé-häfte som riktar sig di-
rekt till intresseföreningarna. Framför allt vill hon få 
dem att ta ansvar för syskonen, att ordna läger och 

sammankomster och att uppmuntra föräldrarna att 
samtala med syskonen om deras oro och frågor.

– Vi vet inte ännu hur föräldrarörelsen tar emot 
detta, säger hon. Än så länge har vi inte fått någon 
riktig respons. Men det kommer nog. 

Christina Renlund vet hur mycket ett initiativ kan 
betyda:

– En familjeträff, den behöver inte vara längre än 
en helg, kan göra stor skillnad. Att syskonen förstår 
att de inte är ensamma med sina funderingar och att 
föräldrarna hittar sätt att prata med sitt barn.

För Christina Renlund är samtalet en del av rela-
tionen.

– Och vi blir bara till som människor genom rela-
tion, säger hon allvarligt. 

Barn och vuxna tänker olika
För att underlätta samtalen har 
Christina Renlund och hennes med-
arbetare bland annat tagit fram små 
tecknade filmer som man kan titta 
på tillsammans med barnen. Där 
finns till exempel 4-årige Max som 
tröstar sin mamma när systern är för 
besvärlig.

– Mamma, det blir bättre när Gre-
ta inte längre är artistisk, säger han. 
Och Max mamma bestämmer sig för 
att nu måste hon säga som det är till 
Max:

– Nej, det går inte bort, hon kom-
mer alltid att vara det, säger hon.

Max blir upprörd och ledsen men 
finner tröst i att Greta ändå kommer 
att bli bättre i framtiden.

Christina berättar att hon visat fil-
men för sitt 4-åriga barnbarn. Hon 
hade också frågor:

– Men mormor, hur får man en sådan där sjukdom i 
magen på mamman som inte går över? undrade hon. 
Kan jag få det? Hur går det för flickan? 

Barn som frågar har rätt till svar. Enligt Christina 
Renlund finns det vissa saker man måste komma ihåg 
när man pratar med barn.

– Barn och vuxna tänker olika, säger hon. Barn tän-
ker mer horisontellt, medan vuxna ofta tänker mer 

  Samtalsguide 
• Vänta inte och se tiden an – 

ta initiativ och försök ta reda 
på vad barnet tänker och 
vet.

• Gör funktionsnedsättningen 
pratbar och begriplig i en så 
trygg situation som möjligt.

• Sprid kunskap till förskola 
och skola så att de får förstå-
else för barnets situation.

• Prata vid flera tillfällen un-
der barnets uppväxt. De 
särskilda livsfrågorna om 
syskonsituationen finns med 
hela livet.
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Barn kan inte vänta!

I den annorlunda 
syskonsituationen 
behöver barn ord 
och ett namn på sin 
systers eller brors 
funktionsnedsätt-
ning så att de kan 
prata om vad det är, 
de behöver få 
berätta om sina 
tankar om varför 
det blev så här och 
tydligt få veta att 
sjukdomen eller 
funktionsnedsätt-
ningen inte beror 
på dem eller är 
någons fel. De 
behöver tidigt hjälp 
att skapa en 
helhetsberättelse 
och ett samman-
hang.

Christina Renlund

vertikalt i yta och djup. Om man till ex-
empel ber ett barn att säga tre saker som 
han eller hon inte gillar, så kan man få 
till svar: ”sjukdom, bråk och ravioli”. Då 
är det viktigt att veta att i barnets värld 
är de tre sakerna likvärdiga, de ligger på 
samma nivå. Och det måste man visa res-
pekt för.

Hon berättar om en rad olika lekar och 
samtalsverktyg som på olika sätt, konkret, 
kan förtydliga vad en funktionsnedsätt-
ning innebär. Och det bästa är att hon 
provat allt och vet att det fungerar!

Jag frågar om inte detta med att tala om 
det som är svårt, är lika giltigt för vuxna 
personer med funktionsnedsättningar.

– Jo, för dem som inte får något stöd 
i att bearbeta sina svåra tankar kan det 
ge upphov till psykisk ohälsa och depres-
sion. Man kan behöva mycket hjälp med 
att sätta ord på sina svårigheter. Där har 
personalen en viktig uppgift!

En ögonöppnare
Det var först efter trettio år som psykolog, 
främst inom barnhabiliteringen, som 
Christina Renlund började sammanfatta 
sina kunskaper och erfarenheter.  2007 
gav hon ut ”Doktorn kunde inte riktigt 
laga mig” som beskrev barnens egna fun-
deringar och frågor runt sina funktions-
nedsättningar. Men Christina Renlund 
hade inte varit den hon är, om inte bo-
ken också innehöll mycket handfasta råd 
till föräldrar och personal om hur man 
kunde hitta vägar till kommunikation 
och förståelse. Boken blev en ögonöpp-
nare för många.

Två år senare gav hon ut ”Litet syskon 
– om att vara liten och ha en syster eller 
bror med sjukdom eller funktionsned-

”
Det är nog mitt 
fel att lillebror är 
sjuk, för jag sa till 
mamma att jag 
inte ville ha en 
lillebror.

Citat ur
”Litet syskon”.

”
Att läsa av Christina Renlund

Litet syskon – om att vara liten och ha en syster 
eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning. 
Gothia Förlag 2009. 128 sidor. Pris 185 kr. 

Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om 
sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan 
hjälpa. Gothia Förlag 2007. 160 sidor. Pris 
170 kr. 
Dessa kan beställas från www.gothiaforlag.se 
eller från tel: 08-462 26 70.

Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. Av 
Christina Renlund, Mustafa Can och Tho-
mas Sejersen, Rädda Barnen 2004. Antal si-
dor: 144. Pris 60 kr inkl frakt från:
www.funktionshinder.se

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Ett idé-
häfte om syskon för intresse- och anhörigförening-
ar. Av Christina Renlund och Camilla Björk. 
2013. 34 sidor. Kan laddas ner från
www.agrenska.se/Projekt/Syskonprojektet/

tjänst på landstinget. Eko-
nomiskt förlorade jag på 
det, men det har det varit 
värt. 

Hon räknar med att hon 
under åren sedan 2009 
mött ca 10 000 professio-
nella och tusentals föräld-
rar.

– Tillsammans har vi 
gjort den här berättelsen, 
säger hon lite kryptiskt.

Text och foto: 
Hans Hallerfors.

sättning”. Även den fick en stor betydelse för 
föräldrar och personal inom habiliteringen.

– Jag är oerhört rörd över det stora gensvar 
som böckerna fått, säger Christina Renlund. 
Sedan dess har jag nästan oavbrutet hållit fö-
redrag två gånger i veckan. Jag fick sluta min 



10                                 INTRA 2 • 1311                                 INTRA 2 • 13

B engt Westerberg är den politiker som främst 
förknippas med Lagen om stöd och service – 
LSS. Nu sitter han framför mig på ett kafé på 

Östermalm och verkar oförskämt pigg för sin ålder 
– i augusti fyller han 70. 

Mot främlingsfientligheten
Men innan vi börjar prata om LSS och dess tillkomst 
så hamnar vi i det ämne som just nu upptar det mesta 
av hans tid: Främlingsfientligheten. Bengt Wester-
berg har på regeringens uppdrag utrett vad man kan 
göra åt den utbredda intoleransen mot, och diskri-
mineringen av, personer med utländsk härkomst1. Vi 
pratar om likheterna med tidigare epoker.

– Jo, säger Bengt Westerberg. Jag hade just läst Karl 
Grunewalds bok om utvecklingsstördas historia när 
jag började med utredningen och det slog mig hur 
många paralleller det finns. Hur man gör en grupp 
till främlingar i samhället. De som hade en utveck-
lingsstörning särbehandlades på många sätt förr, t ex 
genom steriliseringslagstiftning. Idag särbehandlar 
vi andra grupper på andra sätt.

Behöver varje samhälle en sådan grupp som man kan se 
ner på?

– Behöver vet jag inte, men erfarenheten säger oss 
att sådana här fördomar har förekommit i de flesta 
samhällen. Man pekar ut en grupp och säger att de är 
orsaken till vissa problem i samhället. Bakgrunden är 
ju den här benägenheten som vi har att kategorisera 
människor och att tillskriva dem olika schablonar-
tade egenskaper. Det förenklar tillvaron för oss, men 
det blir för det mesta fel. Det ser vi tydligt när det 
gäller den kategori vi själva tillhör. Där ser vi indivi-
derna. Att vi alla är olika.

Trots ett ganska ljummet mottagande tycker ändå 
inte Bengt Westerberg att utredningen hamnat i bak-
vattnet.
– Jag har varit runt på många skolor, lärarutbildning-
ar och andra institutioner och föreläst. Och nu ska 
utredningen ut på remiss, då kommer det att hända 
mycket!

Bengt Westerberg ser positivt på utvecklingen.
– Jag var och såg den här Hudiksvallsfilmen ”Hur 

många lingon finns det i världen?” och då slog det 
mig att de som spelade framträdande roller där var 
samma människor som vi för bara 50 år sedan låste 
in på anstalter. Så allt kan förändras.

Handikapputredningen
Och därmed är vi inne på Lagen om stöd och service 
– LSS!

Flera faktorer samverkade under 90-talet till att 
förbereda vägen för denna stora reform. 1985 hade 
en ny Omsorgslag antagits. Den innehöll en rad rät-
tigheter men riktade sig enbart till personer med ut-
vecklingsstörning och/eller autism och de som efter 
en hjärnskada fick ett begåvningshandikapp. Lagen 
hade på många sätt inneburit en succé främst efter-
som den bidrog till framväxten av bra sysselsättnings- 
och boendeinsatser, samtidigt som anstalterna nu av-
vecklades. Under många år var omsorgerna den del 
av landstingens verksamheter som växte mest av alla.

1989 tillsatte den socialdemokratiska regeringen 
en ny utredning som skulle se över det samhälleliga 
stödet till personer med funktionsnedsättningar. I di-
rektiven skrevs, till handikapprörelsens stora förtret, 
att de förslag man lade inte fick kosta något. Bengt 
Lindqvist, biträdande socialminister, protesterade 

Ännu idag kommer människor fram till Bengt Westerberg och tackar 
honom. Det är fascinerande, säger han och ler lyckligt. Vilken politiker 
kan säga det om en reform som man beslutat om för 20 år sedan!

”Med LSS 
blev behoven 
synliga!”
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och lyckades få bort den delen av direktivet inför va-
let 1991.

Folkpartiet hade sedan länge ett gott rykte inom 
handikapprörelsen och räknade handikappfrågorna 
som en viktig profilfråga. Bengt Westerberg hade 
träffat STIL–pionjärerna Adolf Ratzka och Bengt El-
mén och blivit intresserad av de nya stödformer som 
man börjat utveckla. Hittills hade man som rullstols-
buren varit hänvisad till kommunernas hemtjänst. 
Den enskildes inflytande över socialtjänstens insatser 
var bristfällig. 

– De berättade att de hade fått kommunen att gå 
med på att de själva skulle få anställa sin personal. Jag 
blev väldigt imponerad av hela den idén och då bör-
jade jag driva denna fråga. Jag tror att första gången 
jag tog upp personlig assistans i riksdagen var 1987.

Samtidigt hade de ekonomiska problemen tornat 
upp sig och många ansåg att det inte längre fanns 
något reellt reformutrymme i samhället. Handikapp-
utredningen, under ledning av den strävsamt arbe-
tande Gerard Larsson hade redan i juni 1992 kommit 
med sitt huvudbetänkande ”Ett samhälle för alla”. Där 
föreslog man att omsorgslagen skulle utvidgas och 
omfatta alla med svåra funktionshinder och att det 
skulle inrättas en ny stödform: personlig assistans.

Valet 1991
– Det var den enda stora reformen 
vi satsade på inför valet 1991, be-
rättar Bengt Westerberg. Det var 
den enda reform vi lovade att ge-
nomföra. Det blev ett viktigt pre-
stigeprojekt för oss i Folkpartiet.

Efter valet 1991 fick Sverige en 
borgerlig regering och Bengt Westerberg lade beslag 
på posten som socialminister. Handikapputredning-
ens förslag remissbehandlades och resulterade så 
småningom i propositionen om LSS. Att mitt under 
den ekonomiska krisen, där samhällets utgifter na-
gelfors intill minsta kronan, ändå få igenom denna 
– som det skulle visa sig – mycket kostsamma reform 
får väl ändå anses som en veritabel bedrift! 

– Jo, jag är stolt över att vi fick igenom LSS, säger 
Bengt Westerberg. 

Men Kommunförbundet och Landstingsförbundet 
(numera är de sammanslagna och heter SKL) var 
emot rättighetslagstiftningen. 

– De tyckte inte om rättighetslagar, säger han. Och 
de har fortsatt bekämpa LSS. Samtidigt visar ju dom-
stolstrotset och oviljan att verkställa beslut inom rim-
lig tid på att det verkligen behövs en rättighetslag. 
Delar av handikapprörelsen var också emot LSS, men 
de ändrade sig så småningom. I slutändan var nästan 
alla eniga och lagen antogs, som vi hade lovat.

Dolda behov
De behov som lagen skulle fylla visade sig vara större 
än någon trott. För varje år växte antalet som fick 
insatser enligt LSS.

– Ja, de behov som fanns var betydligt större än vi 
anade, säger Bengt Westerberg. Antalet personer 
som fick personlig assistans ökade hela tiden från 

7 000 personer då, till ca 20 000 idag. Det genomsnitt-
liga antalet timmar per person ökade också från ca 
40 tim/veckan då, till 120 tim i veckan idag. Kostna-
den för personlig assistans är idag uppe i 30 miljarder 
kronor. Och då är det en del som har reagerat och 
vill stoppa utvecklingen. Men sanningen är, att nu 
äntligen har de här personernas behov blivit synliga. 
Till en del kan samhället kompensera för funktions-
nedsättningen men aldrig helt och hållet. 

Bengt Westerberg ger inte mycket för dem som nu 
kritiserar assistansen för att ha blivit för dyr.

– Jag har ännu aldrig mött någon politiker som, 
när det kommer till kritan, skulle vilja byta med en 
person som har så allvarlig funktionsnedsättning att 
han behöver personlig assistans, säger han ilsket.

Ändå kan Bengt Westerberg ha viss förståelse för att 
man nu skärpt reglerna runt assistansen. 

– Nu måste alla som vill utföra personlig assistans 
godkännas av Socialstyrelsen. Det har visat sig hittills 
att en tredjedel har fått avslag på sina ansökningar 
om tillstånd. Så det behövdes säkerligen. Helt kom-
mer man aldrig att komma ifrån att en sådan reform 
kan missbrukas. Ta till exempel de föräldrar som är 
både assistenter och gode män åt sina barn, det kan 
ju missbrukas. Men det är nog något man får leva 

med. 
Inte heller är Bengt Westerberg 

det minsta kritisk till att det är 
vinstintressen som nu driver allt 
större andel av LSS-verksamheter-
na. När jag ställer mig tveksam till 
den utvecklingen blir han ivrig:

– Vinsten är ju bara ett bevis på 
att verksamheten är bra. Ta min 

far till exempel, han var färghandlare i Södertälje 
och om hans färghandel gick med överskott ett år 
så var ju det bara ett kvitto på att han lyckats bra det 
året!

Hur ser han då på framtiden? Någon större oro för 
LSS framtid verkar han inte känna. Han tror inte att 
rättighetslagen kommer att ryckas upp. Däremot är 
han kritisk till den alltmer rigorösa tillämpningen:

 – Mitt intryck är att man blivit väldigt teknisk och 
integritetskränkande i beräkningen av hur många 
 assistanstimmar en person ska ha rätt till. Det känns 
som om det har gått för långt. Att detaljstudera matsi-
tuation, hygien och påklädning är inte i enlighet med 
den gamla propositionen!

Lätt att intervjua
Det är lätt att intervjua Bengt Westerberg, han har 
tveklöst ett genuint engagemang och man kan bara 
respektera honom för vad han uträttat, trots att vi 
tycker olika om en del. Tänk om fp kunde bli lite mer 
som han! Ja, hur står det egentligen till med social-
liberalismen inom fp?, frågar jag innan vi skiljs. Han 
håller med om att den inriktningen kanske inte varit 
så framträdande inom folkpartiet under senare år. 
Men det finns hopp, säger han:

– Erik Ullenhag (integrationsministern), Birgitta 
Ohlsson (EU-ministern) och Maria Arnholm (jäm-
ställdhetsministern) är alla goda socialliberaler!

Hans Hallerfors

1Främlingsfienden inom oss (SOU 
2012:74). I den kan man hitta intres-
santa fakta som slår hål på de flesta 
myter om invandrare och samhälle. 
Den kan läsas på www.regeringen.se  
(sök på SOU-numret).
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Annelie Nordström:

”Nu måste LSS-personalen
få utbildning!”
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– Under många år har fokus legat på personal inom 
äldreomsorgen, säger hon. Men nu riktas alltmer in-
tresse mot LSS-verksamheterna eftersom de utgör en 
allt större del av kommunernas budget. 

Annelie ser delvis dystert på framtiden.
– Min erfarenhet säger mig att kommunerna nu 

kommer att vilja pressa sina kostnader. Men det inne-
bär också att LSS-verksamheterna nu är ett prioriterat 
område för oss. Under många år har det inte funnits 
någon yrkesutbildning för LSS-personal. Och reger-
ingens kunskapslyft handlar bara om personal inom 
äldreomsorg. Det är verkligen märkligt! Det måste 
vi ändra på. Vi måste också få någorlunda enhetliga 

yrkestitlar. Och det behövs en riktad 
utbildning på Yrkeshögskolan.

Egen erfarenhet
Annelie Nordström har erfarenhet 
av arbete inom omsorgen. Redan 
på 70-talet började hon arbeta på 
ett stort vårdhem för personer med 
utvecklingsstörning, Söndrumsgår-
den i Halmstad.

– Jag utbildade mig till barnskö-
tare och började arbeta på en avdel-
ning för personer med grav utveck-

lingsstörning. Men jag fick ingen fast anställning så 
jag började arbeta på förskola istället. Men jag är ofta 
ute och möter personal inom LSS-verksamheterna. 
Och min man arbetar natt i en gruppbostad som 
drivs av Frösunda här i Stockholmsområdet.

Kommunerna underfinansierar verksamheterna
Och därmed är vi inne på det hetaste debattäm-
net just nu: ska vi tillåta vinst inom välfärdssektorn? 
 Annelie Nordström tycker att den frågan är oviktig:

– Om vi inte tillåter vinst, kommer det att bli bättre 
då? Knappast. Det stora problemet är att kommu-
nerna underfinansierar verksamheterna. Frågan om 
vinst eller inte döljer den stora frågan: om vi ska ha 
en solidariskt finansierad välfärdssektor så behövs det 
resurser. De finns inte idag. Och så länge vi röstar 
fram politiker som prioriterar skattesänkningar så 
kommer vi inte att kunna få den välfärd vi vill ha. 

Text och foto: Hans Hallerfors.

Kommunals ordförande Annelie Nordström är kri-
tisk till hur kompetensen inom LSS-verksamheten 
har minskat. ”Det behövs en riktad yrkesutbildning 
för LSS-personal”, säger hon. 

I april, mitt under brinnande avtalsrörelse träffar 
jag Kommunals ordförande Annelie Nordström. 
Varslen är lagda och medlarna har redan inkal-

lats. För personal inom LSS-verksamheterna finns 
det viss anledning till missnöje. Under ett antal år 
har man halkat efter jämförbara grupper. Inte myck-
et, men fullt märkbart om man studerar statistiken. 
Kommer årets avtalsrörelse att ändra på detta?

– Det är ingenting som avgörs i den centrala avtals-
rörelsen, säger Annelie. Här är det framför allt de 
övergripande frågorna som avgörs. I år vill vi ha en 
låglönesatsning och det påslag vi begär handlar om 
kronor och ören, inte om procent. Sedan är det på 
lokal nivå som man förhandlar om 
fördelningen av lönepotten.

– Men när du kallar samman avdel-
ningsordförandena, kan du inte säga 
att det är dags att göra ett speciellt påslag 
på LSS-personalen?

Annelie Nordström säger sig ha 
insett att det behöver göras mycket 
för att förändra LSS-personalens ar-
betsvillkor. 

– Vi kämpar ständigt med det. 
Men varken de kommunala eller de 
privata arbetsgivarna har samma in-
sikter som vi i fackföreningen. Just 
nu pågår förhandlingar med SKL. Där driver vi kravet 
om ökade OB-ersättningar vissa tider.  

– Och jouravtalet. Hur kunde ni förhandla bort rätten 
att få räkna halva jourtiden som arbetstid i avtalet med de 
privata firmorna?

Annelie håller med om att det är en viktig fråga. För 
de flesta som arbetar i gruppbostäder på den privata 
sidan innebär det att man har 4-6 timmar längre ar-
betstid än de som är anställda i kommunen.

– Avtalet  som gäller för dem som jobbar på privata 
gruppbostäder är mycket sämre än det som gäller på 
kommunala sidan. Förhandlingarna med de privata 
har ännu inte påbörjats, ett av Kommunals krav kom-
mer att vara förbättringar i jouravtalet. I förra årets 
förhandlingar fick vi igenom förbättringar av de per-
sonliga assistenternas uppsägningstid.

LSS är prioriterat
Annelie Nordström ser långsiktigt på arbetet med att 
förbättra arbetsvillkoren för LSS-personalen.

”Under den senaste tiden har jag 
samtalat med medlemmar på 
gruppbostäder bland annat i Halmstad. 
De är oftast extremt engagerade i de 
funktionshindrades liv. Arbetsgivarna 
däremot är inte särskilt engagerade i att 
skapa långsiktigt hållbara arbetsvillkor 
för personalen.”
Ur Annelie Nordströms blogg,
 www.kommunal.se
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B o Hejlskov Elvén är en kringresande enmans-
show. I en ständigt pågående föredragsturné 
som fört honom runt till landets alla hörn 

har han utvecklat sin syn på hur man bäst hjälper 
personer med ”problemskapande beteende”. Han 
har också skrivit en bok med samma namn som an-
vänts flitigt runt om i landet.

En vacker men kylig vårdag är jag på väg till en 
skola i Uppsala där han talat inför flera hundra 
åhörare. Jag möter klungor av ivrigt diskuterande, 
främst kvinnor, och hör kringflygande ord som ”be-
mötande” och ”utsatthet”. När jag får syn på honom 
utanför föreläsningssalen hinner en annan person 
före, en kvinna som säger att hon jobbar i en daglig 
verksamhet där de har problem eftersom en av ar-
betstagarna förföljer en av de anställda. Bo Hejlskov 
Elvén har svaret. Utan att tveka råder han henne att 
försöka hitta andra sätt att tillfredsställa personens 
behov av social kontakt samtidigt som man bör se till 
så att den personal som känner sig utsatt arbetar på 
något annat ställe ett tag. Det är handfasta klara råd 
som kvinnan tacksamt tar emot. 

Problemskapande beteende. 
Redan som nyutexaminerad psykolog, när han arbe-

tade i kriminalvården bland ungdomar som ham-
nat i häkte, mötte Bo Hejlskov Elvén problemet 

med dem som skapar så mycket rädsla och 
frustration genom sitt sätt att vara. 

– I kriminalvården fanns det många 
som hade en lindrig utvecklingsstörning, 
berättar han. Troligen var det väl där-
för de åkte fast. Frågan var hur vi bäst 
skulle förstå och förebygga våld från 
personer som både har utvecklings-
störning och autism och som saknar 
språk?

Bo Hejlskov Elvén fann att sva-
ret mer låg hos omgivningen 

än hos individen själv: 
– Självskadande beteen-
de och utagerande bete-

ende är båda reaktio-

Metoden eller relationen?
Inom de flesta kommuner finns någon eller några personer med ut-
vecklingsstörning och/eller autism som, på grund av utagerande el-
ler självskadande beteende, kräver extra insatser i form av personal-
stöd och metodiskt arbete. Men vilket är viktigast: bra och tillitsfulla 
relationer eller bra metoder? De är lika viktiga, säger Bo Hejlskov 
Elvén som under många år handlett personal.

Arbete med problemskapande beteende
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ner på samspelet med omgivningen, säger han. Det 
kan vara svårt för en person med stora problem att 
ändra sitt beteende, däremot är det oftast lättare för 
en personalstyrka. Att förändra omgivningen är alltid 
det viktigaste – det är min grundtanke. 

Bo Hejlskov Elvén säger sig ha blivit positivt mot-
tagen inom LSS-verksamheter. Däremot har det varit 
svårare inom verksamheter som har en beteendeana-
lytisk inriktning som inom HVB och psykiatri. Jag frå-
gar honom hur han ser på att KBT-metoder börjat an-
vändas i arbetet med personer som har intellektuella 
funktionsnedsättningar. 

–Jag sysslar inte med sådant, säger han. Jag sysslar 
inte med behandling. Den där diskussionen som psy-
kologerna har, om det ena eller andra, är helt ovik-
tig för mig. Både KBT och psykoanalysen bygger på 
att alla människor är födda likadana, men jag jobbar 
med omsorg som bygger på att folk är födda extremt 
olika. Vissa av de metoder jag jobbar med kommer 
från positive behavior support*, vissa har TEEACH-bak-
grund, vissa vilar på humanistisk psykologi och några 
metoder har en psykodynamisk kunskapsgrund i t ex 
affektteorin. Men egentligen är det oviktigt. Det enda 
som betyder något är om det funkar eller inte funkar.

Om tillit och metoder i arbetet
Jag frågar Bo Hejlskov Elvén varför han lägger så lite 
vikt vid tilliten i sin bok. Där finns den med som bara 
en faktor av flera. Men för mig är den helt central.

– Inom specialpedagogiken har vi två stora riktning-
ar. Den ena säger: är det rätt person som jobbar med 
dessa problem? Metoden är oviktig om relationen är 
bra. Den andra riktningen säger att om metoden är 
rätt så kvittar det vilken relation vi har. Det är social-
pedagogik kontra specialpedagogik! Jag tror att båda 
är lika sanna. Vi kan lösa allting med en bra relation 
och vi kan lösa allting med en bra metod, men det 
är ju smartast om vi använder båda samtidigt. D v s 
jag likställer dem av praktiska skäl. Om vi bara satsar 
på relationen så finns det en tendens att metoden 
eroderar i takt med att relationen förbättras. Och så 
går den anställde i pension och då blir det rent kaos. 
Då får vi bygga upp metoden igen. När relationen 
blir tillräckligt bra så blir inte metoden så viktig och 
det kan få dåliga konsekvenser. Så jag tänker att re-
lationen är 50% av jobbet och metoden är 50% men 
vi måste låtsas att metoden är 75% för annars blir vi 
för känsliga.

Jag säger att det där inte stämmer så bra med mina 
erfarenheter. Jag tror att den tillitsfulla relationen är 
själva förutsättningen för allt arbete med dessa per-
soner. 

– Jag tror vi är överens, svarar Bo Hejlskov Elvén. 
Det är mest av pragmatiska skäl som jag betonar me-
toden. Naturligtvis kan vi inte ha personal som inte 

kan skapa relationer. Det fungerar inte. 
När personal tror att de ska lösa problemet samti-

digt som de inte behöver vara medmänniskor, det är 
då det går riktigt illa, Menar Bo Hejlskov Elvén. 

– Det centrala är absolut att vi måste vara medmän-
niskor, säger han bestämt. Men om du måste få nå-
gon att borsta tänderna som inte vill, så kan du inte 
bara köra över hans vilja och göra det, för det sabbar 
relationen. Det är där metoden kommer in. Finns det 
något sätt vi kan få honom att borsta tänderna? Så att 
han gärna vill göra det, att han kanske tom tycker att 
det är roligt? Då har vi kommit mycket längre i rela-
tionen. Det är på det planet mina metoder fungerar 
–  det är något vi gör och därför kallar vi det metod. 
Och det kan vara olika från gång till gång – men må-
let är att det ska vara roligt att till exempel borsta 
tänderna. Och har vi då bara betoning på att skapa 
en bra relation och en personal som har en sådan 
bra relation får honom att borsta tänderna så kan 
det fungera tills det kommer en vikarie. Hur ska vi 
då hitta ett sätt att få honom att borsta tänderna även 
när vikarien jobbar? Ja, då kanske vi dansar när han 
borstar tänderna och så kallar vi det en metod.

Om belöningssystem
Bo Hejlskov Elvén tycker inte om att man använder 
belöningar eller bestraffningar i arbetet.

– Det viktigaste är att metoden måste hjälpa oss att 
tänka rätt. Därför finns det metoder som jag aldrig 
skulle kunna använda, därför att de leder tanken fel – 
en sådan metod är användandet av belöningssystem. 
Smiley´s och sådana saker. För när man ger en sådan 
belöning så har man också ställt sig själv i motsats till 
brukaren: Jag bestämmer om du har gjort rätt eller 
fel. Och sedan säger jag BRA eller DÅLIGT och den 
relationen vill jag inte ha med brukaren. Jag vill hell-
re borsta tänderna tillsammans med dig! Metoden 
blir på så sätt en illustration av vårt tänkande!

Det viktiga är hur personalen tänker
Finns det inte en fara med detta starka betonande av 
metoder, frågar jag. Att det leder till en instrumentell 
syn på de personer som man arbetar med?

– När jag pratar om metoder handlar det om be-
mötande och förhållningssätt. Och det vi ser från 
forskningen är att det är förhållningssättet som är 
intressant. Det är där vi har effekten. Hur persona-
len tänker – det är där vi får förändring. Det hand-
lar inte om vad vi gör. Men om vi bara pratar om 
hur personalen ska tänka – så är det väldigt svårt för 
personalen att förstå det. Därför kommer det hela 
också att handla om hur man gör. Men tänkandet är 
det viktigaste. Det lågaffektiva bemötandet, som jag 
använder mig av, utgår från en metod som kallas för 
studio 3. Det är en metod om hur man handskas med 
ett väldigt våldsamt beteende rent fysiskt. Det är ett 
slags självförsvarskurs men genom att vi hela tiden – 
vid varje övning – frågar om det är någon som känt 
fysisk smärta och därefter korrigerar tillvägagångssät-
tet så kan vi nöta fast att det aldrig, aldrig får göra ont 
på brukaren. Den inställningen kan man inte skapa 
genom att säga det, den måste övas in. 

Metoden eller relationen?

*Positive Behavior Support kom till på 1980-talet i USA 
som en reaktion mot traditionella tillämpningar av 
inlärningspsykologi, där fokus ofta låg på att försöka 
minska problembeteenden genom olika negativa 
konsekvenser. Man ville förflytta fokus till förebyg-
gande åtgärder och ett stödjande arbetssätt.
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Långsiktiga och kortsiktiga lösningar
De personer som Bo Hejlskov Elvén arbetat med 
drivs ofta av mycket oro och ångest. De kan få igång 
en personalgrupp, en förvaltning, ja ibland tom 
kommunledningen. Ångestnivån runt dem är hög, 
man söker efter en lösning, att någon ska komma 
och säga: Gör si och gör så! Men ofta rör det sig om 
kortsiktiga lösningar som egentligen inte betyder så 
mycket på sikt. 

Det finns anledning att förhålla sig skeptisk till me-
toder som bara baserar sig på studier av beteende och 
som laborerar med olika förhållningssätt. Vill man 
nå långsiktiga resultat är det min erfarenhet att det 
mer handlar om organisatoriska och personaladmi-
nistrativa åtgärder. Att anställa bra personal och att 
skapa en ny verksamhet som är speciellt inriktad på 
att arbeta långsiktigt med problemen. Men det kan-
ske inte är din sak? frågar jag Bo Hejlskov Elvén.

– Jodå, svarar han. När jag väl jobbar med en kom-
mun så jobbar jag mycket med just det! Jag har också 
ett samarbete med ett danskt arkitektföretag för att 
hitta boendeformer och fysiska ramar som förebyg-
ger problemskapande beteende. När jag väl kommer 
in i en kommun så jobbar vi naturligtvis bredare än 
vad som kan skrivas i en bok. Det handlar om grupp-
storlek, sammansättning på personalgrupp osv. Och 
man kan framför allt inte nå resultat om de anställda 
är rädda. 

För Bo Hejlskov Elvén är det viktigt att studera 
kulturen i en verksamhet. Vad är det för känslor vi 
upplever bland personalen och hur kan man förhålla 
sig till det? Han berättar om en professor i England, 
Dave Dagnan, som intresserat sig för personalens 
upplevelser av dem som behöver stöd. 

– Han frågade personal från olika verksamheter: 
”tänk på en situation som du upplevde som svår med 
en brukare”. Sedan får man svara på vissa frågor: t ex 
”gör han det med flit?”. Då visar det sig att de som 
svarar ”ja, han gör det med flit”, det är de som har 
dålig arbetsmiljö och dålig arbetstillfredsställelse. 
Det är också de som har mycket sjukfrånvaro. Men ju 
mer du kommer över i andra svar som t ex: ”nej, han 
gör nog sitt bästa”, desto mer upplever personalen 
tillfredsställelse och trivsel på jobbet. Det finns alltså 
ett direkt samband mellan trivseln i arbetet och in-
ställningen till de personer man arbetar med. Och 
detta är helt oberoende av om brukaren är våldsam 
eller inte. Det är hur vi upplever det som är det in-
tressanta!

Hur kan vi då förändra personalens upplevelse av 
brukarens beteende? Kan vi förändra upplevelsen så 
att också rädslan försvinner? Jodå, Bo Hejlskov El-
vén hänvisar till ett arbete som han utfört vid en låst 
fängelseinstitution i Danmark för personer med ut-
vecklingsstörning som har gjort sig skyldiga till grova 
våldsbrott. Institutionen låg isolerad i en utkantskom-
mun och där var 2/3-delar av personalstyrkan helt 
outbildade. De arbetade där mer för att de behövde 
ett jobb än för att de hade intresse av arbetet. 

– Men vi kunde ändra personalens inställning till 
de personer som man arbetade med och det resulte-
rade i en minskad sjukfrånvaro, berättar han.  Men 
efter ett tag började den öka igen. Orsaken till att 

den gjorde det var att personalen inte hade fått en 
ny metod i sitt arbete. De hade bara fått veta vad de 
inte skulle göra och hur de inte skulle tänka. Hade 
det rört sig om utbildad personal så är min erfaren-
het att de hade letat reda på nya metoder men det 
var det inte här. Det är en del av ekvationen – att om 
man kritiserar och tar ifrån personal den metod som 
man använt sig av, så måste man också tillföra nya 
metoder.

Om evidensbaserat stöd
Idag kan man höra om gruppbostäder där man säger 
sig arbeta med ett evidensbaserat LSS-stöd. Jag frågar 
Bo Hejlskov Elvén hur han ser på det:

– De s k evidensbaserade metoderna har oftast sin 
grund i inlärningspsykologin. Det handlar om att vi 
bestämmer vad du ska lära dig. I vissa fall, t ex vid 
depressionsbehandling, kan dessa metoder vara ef-
fektiva. Då är personen delaktig i metoden. Men det 
blir problem när vi använder dessa metoder i omsor-
gerna där individen inte själv är delaktig i ”behand-
lingen”, för delaktigheten är central i LSS. Man säger 
då att: ”etiken ligger i att han får ett bättre liv”, men 
det är inte ok! Det är också viktigt att erkänna att det 
inte finns någon evidens för dessa metoder i omsor-
gerna. Det finns evidens t ex vid depressionsbehand-
ling och vid behandlaing av fobier, men teorin i sig 
är inte evidensbaserad, den är fortfarande bara teori. 

Även om det är svårt att mäta delaktighet och livs-
kvalitet så finns det saker man faktiskt kan mäta, häv-
dar Bo Hejlskov Elvén. Man kan t ex mäta vad som  
händer när vi utbildar personalen. 

– Det visar sig att både våldet och medicinförskriv-
ningen minskar, säger han. Det är evidensbaserat. 
Det handlar om att vi ser att folk får ett bättre liv, och 
det kan vi mäta – även om det är grova mått.

Om konsekvens i arbetet
En viktig skiljelinje i synen på arbetet med personer 
med problemskapande beteende är kravet på kon-
sekvens i arbetet. Hur ser Bo Hejlskov Elvén på det?

– Jag tror att det är viktigt att vi jobbar likadant när 
vi jobbar, säger han, för då kan vi mäta och utvärdera 
vårt arbete. Så att vi gör rätt. För brukaren är det inte 
så viktigt.  Personer med autism har olika relationer 
med alla människor. Och har du en bra relation be-
höver du inte vara lika noga med detta som om du 
har en dålig relation. 

Jag berättar att min egen erfarenhet varit att när 
det ställs krav på konsekvens i en personalgrupp är 
det nästan alltid den hårda linjens förespråkare som 
vinner. Och att jag finner det etiskt diskutabelt att 
komma överens om ett visst bemötande gentemot en 
person som inte själv deltar i beslutet. Att det är svårt 
som personal att vara autentisk om man måste under-
ordna sig ett beteendemönster som man kanske inte 
känner sig bekväm med.

– Vi får inte hantera begreppet konsekvens så, säger 
Bo Hejlskov Elvén. Det är inte fråga om att ha före-
skrifter för vissa typer av beteenden i vissa situationer. 
Det viktiga är att motverka negativ uppmärksamhet. 
Om man kopplar ihop konsekvens med negativ upp-
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märksamhet så går det riktigt illa! Ingen lär sig något 
av en sådan uppmärksamhet. 

Men Bo Hejlskov Elvén tycker ändå att det är viktigt 
med visst typ av konsekvens:

– Man kan till exempel ha som gemensamt mål att 
inte prata så mycket eftersom brukaren blir förvirrad 
av för mycket prat. Eller att alla knackar och väntar 
på svar innan de går in till en brukare. När jag säger 
att vi ska arbeta på samma vis är det sådana saker jag 
tittar på.

De som vill och de som inte vill
Resorna runt om i landet har gett BHE en god inblick 
i olika verksamheter för personer med utvecklings-
störning. Han tycker sig se en stadig förbättring.

– Det har skett en enorm utveckling under de se-
naste tio åren. Respekten för individen och delak-
tigheten är saker som allt mer kommit i centrum. 
Sedan finns det skillnader, men de är sällan geogra-
fiska utan mer mellan olika verksamheter. Det finns 
verksamheter där man verkligen vill och tycker om 
att arbeta med det man gör och det finns verksamhe-
ter som drivs bara för att de ska drivas. I de verksam-
heter som är fantastiska finns det ett engagemang 
från både ledning och personal. Ledningen måste 
verkligen vilja skapa bra livsvillkor för personer med 
utvecklingsstörning. 

Finns det något som är gemensamt för de verksam-
heter som inte fungerar så bra, undrar jag.

– De ställen som fungerar dåligt kännetecknas av 
att man helt enkelt inte har någon ideologi, säger Bo 
Hejlskov Elvén. Ibland har man startat en verksam-
het bara för att den skulle startas utan att tänka på 
innehållet. Man anställer en sjuksköterska utan LSS-
erfarenhet som chef och man fortsätter likadant med 
personalen. Den enskilde anställde bestämmer helt 
själv hur han eller hon ska jobba utan att det finns 
någon tanke eller inriktning på arbetet. Ofta saknar 
personalen utbildning. De arbetar med detta enbart 
för att de behöver ett jobb, eller för att de har ett 
stort hjärta. Man bestämmer inte hur man ska jobba, 
man tar allt som det kommer och diskuterar efteråt 
på mötena.  Och man frågar sig inte vad det finns för 
forskning och kunskaper om den verksamhet man 
startar. I Sverige idag finns det en enorm kunskap om 
de olika verksamheterna, människor som har arbetat 
sedan institutionstiden och som i dag är i 60-årsål-
dern och som inte stagnerat – för det här fältet har 
aldrig stagnerat.   

Ökningen av antalet med diagnoser
Vi diskuterar den senaste undersökningen som pre-
senterats i USA där det bland annat visat sig att 19 % 
av pojkarna 14–19 år har ADHD. Ett sensationellt re-
sultat som ställer oss inför frågan: är detta en utveck-
ling som kommer att ske också i Sverige? Bo Hejlskov 
Elvén tror inte det.

– Visst är det skrämmande siffror. I USA har gapet 
mellan funktionsnedsättningen och samhällets krav 
blivit för stor. Då har samhället fått ett stort funktions-
hinder. Men det är ingen utveckling som kommer att 
ske i Sverige. Att diagnosen ADHD ändå ökar hänger 

samman med att vi kräver att skolan ska vara för alla, 
att alla ska lyckas. Samtidigt kräver vi att eleverna ska 
kunna arbeta självständigt, något som vi vet ökar an-
talet elever som inte klarar sig. Och de som inte kla-
rar sig hänvisar vi till BUP som måste ställa diagnos. 
Men jag har väldigt svårt att tro att vi kommer att få 
en skola där 20 % av pojkarna inte passar in. Vi har 
trots allt en stark tradition som säger att skolan till en 
del måste anpassa sig efter eleverna. Det motverkar 
att fler får diagnos.

Den vetenskapliga inställningen är att någonstans 
mellan 4–7% av pojkarna uppfyller kriterierna för 
ADHD-diagnosen och man brukar säga att ungefär 
hälften av dem som uppfyller kriterierna också har 
dia gnosen – de andra behöver den inte. 

– Ser man det så ligger vi hyfsat till i Sverige. För vi 
ligger mellan 2 och 4% i alla län utom på Gotland 
där 6% av pojkarna har diagnosen ADHD. Och vi vet 
inte riktigt varför. 

Text och foto: Hans Hallerfors.

Bo Hejlskov Elvén är 48 år. Han föddes på Jylland och växte 
upp i en familj där det ofta bodde missbrukare i källaren.
  – Mina föräldrar tog hand om personer med sociala problem. 
Jag fick lära mig att alla hade samma värde och att några hade 
större behov. Och jag fick med mig en stark indignation över att 
folk behandlas dåligt. Folk är likvärdiga. 
  Som ung och arbetslös flyttade BHE till Sverige där han ar-
betade 6 år på Electrolux innan han började intressera sig för 
psykologi och studerade 7 terminer i Lund och 4 i Köpenhamn. 
Bakgrunden till hans psykologstudier var bland annat att han 
drabbats av en sjukdom, Menières syndrom, som gjorde att 
han tappade sitt balanssinne. 
  – Då fick jag ändra mitt liv helt och hållet. Jag lärde mig att 
inte planera så mycket för man vet aldrig vad som händer. Det 
är min livsfilosofi.
   2002 började han intressera sig för hur man arbetade med 
personer med särskilda behov. Under en period var han an-
ställd på Kunskapscenter för autism och där kom han i kontakt 
med olika metoder för lågaffektivt bemötande, metoder som 
han sedan vidareutvecklat och använt sig av.

Att läsa:

Bo Hejlskov Elvén. Problemskapande beteende vid utvecklings-
mässiga  funktionshinder. Studentlitteratur 2009. 216 sidor. 
Pris 239 kr. Kan beställas från www.studentlitteratur.se
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H östen 2012 granskade Socialstyrelsen 97 
gruppbostäder för personer med utveck-
lingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd. 
Gruppbostäderna utvaldes slumpvis. 78 drevs i kom-

munal regi och 19 i enskild1. Det gjordes intervjuer 
med chefer och personal och det fördes samtal  med 
de boende. De gode männen fick lämna synpunkter 
genom enkäter.

Huvudregeln för en lägenhet i en gruppbostad är 
att den ska vara fullvärdig. Den ska ha rum för per-
sonlig hygien, rum eller avskiljbar del av ett rum för 
sömn och vila och ett rum eller avskiljbar del av ett 
rum för matlagning.

Fortfarande många icke fullvärdiga lägenheter
Det visade sig att 17% av gruppbostäderna inte var 
fullvärdiga. De som bor i en sådan får anpassa sig 
till en lägre standard med lägenheter helt utan kök  
eller att man måste dela badrum med en annan per-
son. En bostad låg i källarplanet där utrymmet i det 
kombinerade sov- och vardagsrummet endast räckte 
till en säng.

En del lägenheter var inte anpassade för rullstols-
burna personer och det fanns gemensamhetslokaler 
med begränsad tillgänglighet och någon var place-
rad på andra våningen utan tillgång till hiss.

58 personer fick stöd och service av personal i 
gruppbostad men bodde utanför, ofta i samma fastig-
het som gruppbostaden eller i en fastighet i närområ-
det. De deltog ibland i gruppbostadens måltider och 
samvaron i gemensamhetslokalen. 

En gruppbostad bör ligga i ett vanligt bostadsom-
råde och utformas så att den inte får en institutionell 

prägel. Socialstyrelsen fann att så många som en tred-
jedel av gruppbostäderna likväl var samlokaliserade 
med till exempel ett korttidshem, ett äldreboende 
eller en daglig verksamhet. 

Enligt föreskrifterna bör en gruppbostad bestå av 
tre till fem lägenheter, i särskilda fall en sjätte. Av 
nedanstående tabell framgår antalet lägenheter i de 
granskade gruppbostäderna. 

ANTAL LÄGENHETER I EN GRUPPBOSTAD

För många lägenheter
Det hör kanske till det viktigaste resultatet i hela 
granskningen att 12 gruppbostäder har sju eller fler 
lägenheter. Socialstyrelsen kommenterar konstigt 
nog inte detta och ställer inte heller några krav på hu-
vudmannen på ett minskat antal. Man hade ju kun-
nat kräva en plan för nerläggning inom ett antal år.

En genomförandeplan bör beskriva hur en beslu-
tad insats praktiskt ska genomföras i en verksamhet. 
En utebliven genomförandeplan motiverades bland 

Nittiosju 
gruppbostäder 
granskade

1Det finns ca 2 700 gruppbostäder och ca 1 500 servi-
cebostäder för sammanlagt 24 000 personer.

  3     4  12
  4  15  60
  5  44             220
  6  22             132
  7      5               35
  8     2               16
  9      1    9
10      3               30
15     1               15

Antal
lägenheter

Antal
gruppbostäder

Totalt antal
lägenheter

Flera gruppbostäder
har för många lägenheter
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annat av att personalen varken hade tid eller kompe-
tens att upprätta en sådan, att den ansvariga chefen 
hade för lite kunskaper om genomförandeplaner el-
ler av att den enskilde inte ville medverka.

Socialstyrelsen granskade 344 journaler. Endast i 
cirka hälften av dem fanns information om vilken in-
sats den enskilde har beviljats och vilket behov av stöd 
och service han eller hon har.

Av tabellen nedan framgår att de enskilda i stor ut-
sträckning har inflytande och självbestämmande när 
det gäller sin egen lägenhet och sin egen ekonomi.

INFLYTANDE OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

Inskränkande åtgärder
Alla insatser som ges ska vara frivilliga. Man får inte 
vidta någon åtgärd mot den enskildes vilja. Men So-
cialstyelsen fann att i mer än hälften av de granskade 
gruppbostäderna förekom olika inskränkande åtgär-
der som till exempel låsta kyl- och frysskåp i det ge-
mensamma köket eller i den egna lägenheter. 

Andra inskränkningar var låsta lådor i köken, vatten 
som stängs av i lägenheterna nattetid och avstängda 
spisar och el. Vissa  hade endast tillgång till vatten via 
tvättställ eftersom lägenheten inte hade något kök. 
På några ställen använde man sänggrindar. 

Vid en inspektion uppmärksammades att en per-
son hade strumpor fastbundna på händerna och en 
annan person använde en specialsydd hel pyjamas 
med dragkedja i ryggen. Personerna i fråga kunde 
inte ta av sig dessa själva.

Andra åtgärder som kan förekomma är låsta dörrar 
till gemensamhetsutrymmen dag- och/eller nattetid, 
larm på lägenhetsdörrar och balkongdörrar, kodlås 
på gruppbostadens ytterdörr samt grindar som be-
gränsade den enskildes rörelsefrihet. En verksamhet 
använde sig av ett så kallat positioneringsbälte för att 
förhindra en person från att falla ur sin rullstol. 

Av intervjuerna framgick att i flera gruppbostäder 
hade både den enskilde och den legala företrädaren 
godkänt vissa av dessa åtgärder. Det var dock inte all-
tid som verksamheten efterfrågat den boendes och 
den legala företrädarens samtycke.

”Kompetenta” personalgrupper
Socialstyrelsen bedömer att 89 av de granskade 
gruppbostäderna har kompetenta personalgrupper, 
som kan ge de boende det stöd och den service som 
de behöver. I resten av gruppbostäderna saknar per-
sonalen till stor del en relevant grundutbildning. Det 
förekom att chefer som förestod en gruppbostad helt 
saknade högskoleutbildning. Chefer och personal 
ansåg att det finns behov av kompetensutveckling vad 
gäller dokumentation, autism och andra funktions-
nedsättningar.

De flesta gruppbostäder hade en bemanning som 
räcker för de boendes behov av stöd och service, men 
i de resterande gruppbostäderna kan den enskilde 
inte alltid få den omvårdnad och de kultur- och fri-
tidsaktiviteter som personen har behov av.

Vid inspektionerna samtalade inspektörerna med 
120 inneboende personer. Många bekräftar att de är 
nöjda med personalens bemötande, de tycker att per-
sonalen lyssnar på deras synpunkter.

Även de flesta gode männen är nöjda med sina hu-
vudmäns boenden. Flera negativa synpunkter fram-
fördes dock, exempelvis att bemanningen är låg i 
gruppbostaden, att företrädare inte blir kallad när 
genomförandeplanerna ska upprättas och att det är 
brist på individuella aktiviteter. Vissa nämner även 
brister i den dagliga omvårdnaden och i stödet från 
den personal som ska se till att de boende kan vara 
delaktiga i kultur- och fritidsaktiviteter.

Socialstyrelsens krav
I 48 av de 97 granskade gruppbostäderna ställer So-
cialstyrelsen krav på att socialnämnden eller motsva-
rande ska vidta åtgärder. Nedan följer några exempel 
på sådana:

• Den som förestår verksamheten ska ha en lämp-
lig utbildning. 

• Det ska finnas den personal som behövs för att 
tillförsäkra ett boende med goda levnadsvillkor.

• Dokumentationen ska följa den gällande lagstift-
ningen.

• Gemensamhetsutrymmena ska vara tillgängliga 
för de boende.

• Den enskilde ska få sina individuella behov till-
godosedda när det gäller fritids- och kulturakti-
viteter.

• De som bor i gruppbostaden ska inte ta emot 
personer för korttidsvistelser.

• Inga inskränkande åtgärder får förekomma som 
inte har stöd i lag. 

• Hänglås ska tas bort från kyl- och frysskåp i det 
gemensamma köket. 

      K G

Nittiosju 
gruppbostäder 
granskade

Aktivitet   Ja Nej     Ej aktuellt

Att komma och gå som de vill 87   4      6

Att låsa sin lägenhet  86   6      5 

Tillgång till egen brevlåda  64 32      1

Egen nyckel till lägenheten  85   7      5

Att ha gäster i lägenheten  97   0      0

Att ha gäster som får sova över 94   1      2

Att påverka tiden för måltider 92   5      0

Tiden för sänggående  89   7      1

Egna fritidsaktiviteter  89   7      1

Bestämma över sina pengar 71   9    17

Socialstyrelsen. Tillsynsrapport 2013. 
Nr 2013-4-10 78 sidor. 90 kr. Kan laddas ner 
gratis från www.socialstyrelsen.se
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Skolan - vart är den på väg?
Av Karl Grunewald

V år skola har blivit en problemskola. Den var 
en gång ett föredöme för andra länder men 
klarar sig nu dåligt i internationella jämförel-

ser. Endast när det gäller förståelse av engelska och 
digital läsning klarar den sig bra.

Vid kommunaliseringen på 1990-talet av grundsko-
lan ändrades det regelverk som hade formats under 
tidigare år, både vad gäller undervisningens inne-
håll och kraven på utbildning av lärare och rektorer. 
Dessutom la man ner Skolöverstyrelsen. Det blev för 
mycket på en gång. Det kan man konstatera nu ef-
teråt.

De svagaste eleverna drabbas
Särskilt drabbade av den nya undervisningen blev de 
elever  som behöver lite mer tid på sig än andra. Det 
är en av orsakerna till att antalet elever som inte kla-
rar de nationella proven, när de går ut nian, nästan 
fördubblades på nio år. 

Det är särskilt i läsförståelse och matematik som 
grundskolans nivå sjunker och det är de svagaste 
elevernas resultat som sjunker fortast. Att det skulle 
bero på ett större antal invandrarbarn är en missupp-
fattning – de inverkar bara marginellt, säger de som 
undersökt. 

Faktum är att halva antalet av de ungdomar som går 
i gymnasiesärskolan har fått diagnosen utvecklings-
störning på vägen från lågstadiet. På den nivån är an-
talet 0,8% av de jämnåriga, men på gymnasienivån 
1,8% . Mer än dubbelt så många.

Skillnaderna ökar
Likvärdigheten skolorna emellan har minskat ända 
sen de kommunaliserades på 1990-talet och skillna-
den mellan barnen i samma klass har ökat 

Det finns grundskolor där nästan alla blir behöriga 
till gymnasiet, men andra där endast 20 % blir behö-

riga. Skolverket anser att det beror på skolvalet – de 
resursstarka samlas för sig och dränerar därigenom 
andra skolor. Den så viktiga och naturligt stödjande 
kamrateffekten försvinner. 

Undervisningsmetodiken har ändrats så att läraren 
har lämnat katedern där hon eller han förklarar och 
förbereder vad man ska kunna. 

Man övergick till att ge ansvisningar om vad eleven 
själv eller i grupp ska ta reda på. Eleven får i stor ut-
sträckning välja själv av vad som bjuds ut. Men de vet 
ju inte vad man behöver kunna för att klara sig framö-
ver. Och det klarar de s. k. svaga eleverna dåligt. De är 
inte lika nyfikna, inte lika intresserade av kunskaper. 

Lärarbristen ökar
Under tidigare år var det regel att man delade upp 
de stora klasserna i nivågrupper allt efter förmåga att 
ta till sig kunskaper. Men effekten blev inte den man 
förväntade sig, de som presterade dåligt försämrades 
och kamratkontakterna bröts. Under tiden har lärar-
bristen ökat. Det gäller särskilt lärare i matematik och 
teknik. Det är mycket få som söker sig till en sådan 
lärarutbildning. 

Man ska ha lätt för att minnas och uttrycka sig i 
dagens skola, det räcker inte med att vara praktisk 
och kreativ som förr. Betygen har ändrats tre gånger 
under åren för att premiera de duktiga. Man tror att 
ett dåligt betyg stimulerar de svaga eleverna till ökade 
studier, men det finns de som reagerar tvärtom.

Självständigt arbete
Som någon slags sammanfattning skriver Skolverket 
i ett utlåtande 2010 att under det senaste decenniet 
har skillnaden mellan låg- och högpresterade elever 
ökat samtidigt som skillnader mellan skolor har ökat. 
Undervisningen i Sverige bygger i högre grad på läro-
bokstexter och mer lektionstid ägnas åt självständigt 

nossebro är ett samhälle i Västergötland med 
cirka 650 elever i grundskolan och ett enda 
högstadium. Antalet elever som gick över 

till gymnasiet var tidigare bland de lägsta i landet, 
knappt hälften av årskullen. Den specialpedagogiska 
verksamheten fungerade inte som önskat. Elevernas 
resultat förbättrades inte, de fjärmades alltmer från 
sina kamraters.

Sedan man ändrade undervisningen och elevsam-
mansättningen och införde så kallad inkluderad un-
dervisning blev alla elever behöriga för gymnasiet. 
Det förvånade hela grundskolvärlden. 

Det ringa antalet i årskurs nio – det har varierat 
mellan 60 och 90 under senare år – ger lärarna stora 
möjligheter till närhet till eleverna och deras föräld-

rar. Men samtidigt anges litenheten vara sårbar för 
strukturella och personella förändringar.

Målsättningen vid omorganisationen var alla över-
ens om: alla elever ska lyckas i sina ordinarie klasser. 

Man övergav nivågrupperingen och de särskilda 
undervisningsgrupperna. Den lilla gruppen särskole-
elever överfördes till den ordinarie klassen. Föränd-
ringen  skedde inte utan motstånd. Det fanns de som 
ansåg att undervisningen fungerade väl som den var.

Till den nya ideologin hörde att man införde vad 
man kallar för ”järnkoll” på eleverna kunskapsmäs-
sigt och socialt. Elever som inte infann sig till lektio-
ner eller möten söktes helt enkelt upp. 

Man anordnade lovskolor under alla lov för elever 
som behövde särskilt stöd för att nå godkänt. Det 

Exemplet Nossebro



20                                 INTRA 2 • 13 INTRA 2 • 13                                            2121                                 INTRA 2 • 13

Skolan - vart är den på väg?

upplevdes som ett erbjudande och inte som ett tvång. 
Kommunens fritidsverksamhet kopplades till skolan 
och genomfördes i nära samarbete med den. Med so-
cialtjänsten etablerade man ett samarbete som dock, 
med hänsyn till sekretessen, krävde den enskildes 
medgivande.

I den inkluderade undervisningen fick elever med 
särskilda behov tillgång till den interaktion och dy-
namik som kan uppstå i samtal och diskussioner dels 
mellan eleverna, dels mellan lärare och elev. Elevers 
olikheter användes medvetet som en resurs i under-
visningen. De som hade behov av särskilt stöd kunde  
få individuell undervisning eller undervisning i liten 
grupp, utöver det stöd som gavs inom klassens ram 
om man kom överens om detta. Den individuella 

undervisningen gavs av speciallärare ibland i andra 
lokaler än det ordinarie klassrummet. Specialläraren 
fungerade även som stöd och kvalificerad samtals-
partner för ämnesläraren. 

Just kombinationen av att få delta i klassens or-
dinarie undervisning  och få enskilt stöd var en av 
framgångsfaktorerna. Det var inte dubbleringen av 
personal som var det väsentliga utan kombinationen 
av två olika kompetenser. 

Den viktigaste framgångsfaktorn var troligen elev-
ernas förändrade inställning till skolan. De tog till 
sig skolans budskap att kunskaper är viktiga både nu 
och i framtiden, skriver Bengt och Elisabeth Persson.

arbete, utan lärarens handledning, i jämförelse med 
genomsnittet inom OECD.

När det gäller folkhälsan har man funnit att en 
satsning på de lägsta ekonomiska skikten, där hälso-
problemen är som störst, ger de största effekterna. 
Samma sak med kunskaperna i skolan – en satsning 
på  dem som har svårast att tillägna sig kunskaper 
ger den största effekten på de samlade kunskaperna. 
Inte som Jan Björklund tycks tro, en satsning på de 
duktigaste. Ju mer man ökar kraven, ju fler kommer 
att känna sig utdefinierade och utsatta.

Grundskolan måste få med sig alla elever i klassen. 
Den måste stödja de svagbegåvade mer och särskil-
jandet av personer med utvecklingsstörning måste 
stoppas. Det finns i vårt land exempel på en sådan 
ändrad inriktning där till och med särskoleelver kan 
inkluderas istället för att hänvisas till en särskild klass. 

Särskoleelever
Både den stora statliga Carlbeckkommittén och 
Regeringens styrande skrivelse, som kom efter att 
Carlbeckkommittén avslutat sitt arbete, pläderar för 
samverkan mellan grundskola och särskola. Men 
ingen av dem diskuterar den totala inkluderingen av 
särskoleeleverna. Man förespråkar endast att elever 
mottagna i särskolan får sin utbildning förlagd till 
grundskolan. (Reg. skriv. 2005/06:151). Överhuvud-
taget tar man inte upp de små kommunernas möj-
ligheter.

I Nossebro hade man en mindre grundsärskole-
klass med varierande 6–9 elever. Redan 2007 började 
man slussa in dessa i en normalklass, alltid med stöd 
av en specialpedagog eller speciallärare. Från och 
med hösttermminen 2011 har kommunen inte läng-
re några särskolegrupper utan tillämpar vad de kall-

lar ”individuell integrering”. Det innebär att även sär-
skilda och flexibla grupperingar kan förekomma, till 
exempel vid musikundervisning. Uppenbart hind rar 
inte de centrala styrdokumenten kommunerna från 
att pröva sådana alternativa former för undervisning 
av särskoleelever.

Finland                 
I internationella jämförelser placerar sig Finland på 
topp ungefär som vi före reformen. I Finland spelar 
det ingen roll vilken skola man går i, de är alla unge-
fär lika bra. En avgörande faktor för deras framgång 
är det särskilda stöd man ger till de lågpresterande 
barnen redan vid 2 ½ och 6 års ålder med särskilt 
anpassade prov och därefter fortlöpande. 

I skolan finns tydliga regler för det fortsatta särskil-
da stödet. Det ges av speciallärare eller den ordinarie 
läraren, som  kompenseras för det. Man har ett utvid-
gat samarbete med föräldrarna.

I Finland tillhör läraryrket ett av de tre drömyrkena 
bland ungdomarna och man har mycket högre lön 
än hos oss. Slutlönen för en lågstadie – gymnasielä-
rare är 51 000 mot 36 000 hos oss.

Per Kornhall. Barnexperimentet. Svensk skola i fritt fall. Leopard förlag 2013. 
260 sidor. 199 kr. www.leopardforlag.se
Bengt Persson. Elisabeth Persson. Inkludering och måluppfyllelse – att nå 
framgång med alla elever. Liber 2012. 192 sid. 265 kr. www.liber.se

Samtliga 
kommuner fick kritik!
Under åren 2010–2012 kontrollerade Skolinspektio-
nen över ett tusen ärenden om grundsärskoleelever 
i 58 slumpvis valda kommuner. Samtliga kommuner 
fick kritik. Kommunerna  saknade rutiner för upp-
följning och vårdnadshavares medgivande, liksom 
beslut om mottagandet i särskola. De psykologiska, 
pedagogiska, medicinska och sociala bedömningar-
na var inte kompletta.
      forts. +
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Fortfarande brister
2013 gjorde Skolinspektionen en uppföljning då 
kommunerna fick redovisa vad de gjort åt de brister 
som uppdagats. Många uppgav att de hade åtgärdat 
brister i enskilda  beslut och reviderat sina rutiner 
om mottagandet i grundsärskolan så att de stämde 
överens med skollagen. Man hade även spridit infor-
mation om detta till sina samarbetskommuner. 

Men då Skolinspektionen gjorde stickprov i 100 
av de aktuella elevärendena, visade det sig att i mer 
än halva antalet bedömningar fanns det fortfarande 
brister. 

Elever som lämnat grundsärskolan
Skolinspektionen har också i sin uppföljning tagit 
reda på hur många elever som efter inspektionen 
2010–2012 har bytt skolform på grund av att de inte 
tillhört målgruppen för särskolan. Det visade sig vara 
56 elever.

Av dessa har 27 elever lämnat särskolan till följd av 
förändringarna i skollagen. Den stadgar numera att 
elever med diagnosen autism eller autismliknande 
tillstånd utan utvecklingsstörning inte ska tas emot i 
grundsärskolan. 

Tio elever har lämnat grundsärskolan efter vård-
nadshavarens begäran. Resterande 19 elever har ef-
ter förnyade utredningar konstaterats inte tillhöra 
målgruppen.

Avgränsningen är svår
Det är inte ovanligt att en del av 
dem som har blivit felaktigt mot-
tagna i särskolan har en svag teore-
tisk begåvning. Den ligger i normal-
variationens nedre del och många 
av dem har koncentrationssvårig-
heter. De har fått dåliga resultat på 
uppmärksamhets- och snabbhets-
krävande tester, vilket kan ha ”dra-
git ned” deras totala IQ. Psykologer 
bedömer dem då som utvecklings-
störda.

Många av dessa elever har aldrig, 
eller inte under lång tid, följt grund-
skolans kursplaner, vilket gör att de 
vid omplacering från särskola till 
grundskola måste inhämta  många 
kunskaper för att befinna sig på 
samma kunskapsnivå som sina jämnåriga kamrater. 
De behöver mycket stöd, anpassning av läromedel 
och handledning, för att klara grundskolans mål och 
kursplaner. De behöver även stöd för sin personliga 
utveckling.

Ökat intresse för särskolefrågor
Föräldrar vars barn under studierna på gymnasie-
särskolan fått reda på att de inte tillhör målgruppen 
känner stor oro och skuld. De upplever sig vilseledda 
av ansvariga i kommunerna och anklagar sig själva 
för att de gett sitt medgivande till att placera barnet i 
särskolan. Även känslor av oro för vad som kommer 

att hända deras barn i framtiden har funnits, oavsett 
om de som föräldrar väljer att låta sitt barn gå kvar i 
gymnasiesärskolan eller byta till gymnasieskolan.

Besvikna före detta elever, som följt grundsärsko-
lans kursplaner utan att vara utvecklingsstörda, har 
frågat Skolinspektionen hur de ska gå tillväga för att 
stämma kommuner för alla de år de förlorat. 

Av samtalen med dem som inte längre går i skolan 
framgår att deras skolgång i grundsärskolan har haft 
till följd att de nu befinner sig i arbetslöshet utan ut-
bildning och utan hopp om framtiden. Ungdomarna 
har berättat att de vill studera och att de anser att det 
är kommunernas skyldighet att utbilda dem, efter-
som det är dessa som gjort att de förlorat år och inte 
fått den utbildning som de haft rätt till.

Till och med elever som gått i grundsärskolan för 
30 år sedan har hört av sig till Skolinspektionen. För 
dessa elever har samtalet med myndigheten hand-
lat om att de har velat berätta hur de har känt sig 
mobbade i skolan på grund av att de betraktats som 
utvecklingsstörda och hur deras sociala nätverk, nu 
så många år efteråt, har krackelerat. Dessa personer 
känner sig fortfarande stigmatiserade av skolan och 
av samhället.

Sanktioner
Skolinspektionen kan fatta beslut om anmärkning 
eller ge ett föreläggande med eller utan vite för att 
kommuner ska vidta nödvändiga åtgärder. Den kan 

kräva att kommuner gör om de be-
dömningar i elevärendena som var 
bristfälliga samt att kommuner ska 
skriva ut elever där bedömningar 
visar att elever inte har utvecklings-
störning.

Vitesföreläggande lämnar Skol-
inspektionen endast i de fall kom-
muner visar ovilja att följa det som 
inspektionen förelagt dem. Hittills 
har ingen kommun vitesförelagts i 
frågor gällande mottagandet i sär-
skolan.

Älvsbyn och Vellinge
I oktober 2012 beslutade Skolin-
spektionen i ett anmälningsärende 
gällande Älvsbyns kommun, göra 
en fullständig översyn av bedöm-

ningar och beslut om elever mottagna i grundsärsko-
lan samt gymnasiesärskolan.

Anledningen var att det framkommit att en elev 
under många år varit felplacerad i grundsärskolan 
på grund av att en olegitimerad psykolog bedömt att 
eleven hade en utvecklingsstörning. När eleven se-
nare kom till gymnasiesärskolan i Piteå gjordes en 
ny psykologisk utredning som visade att eleven inte 
hade en utvecklingsstörning. Trots det fick denne gå 
kvar i särskolan. Det ledde till att även Piteå kommun 
förelades att vidta åtgärder för att säkerställa att elever 
i kommunens gymnasiesärskola tillhör målgruppen. 
Detta är första gången som Skolinspektionen ställer 
krav på en så omfattande genomgång.

Malmö
Malmö stad hade felaktigt pla-
cerat fem barn i grundsärskola, 
enligt  Skolinspektionens rapport 
2011.
”Flertalet av utredningarna har så-
dana brister att de inte räcker för 
de bedömningar som kommunen 
måste göra innan en elev mottas 
i särskolan.” skrev Skolinspektio-
nen. 
Grundsärskolans resursteam 
beslutade då att nya utredningar 
skulle göras för i stort sett alla 
grundsärskolans då 327 elever.
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”Vellingedomen” är ytterligare en viktig markering 
för att endast barn som inte bedöms kunna uppnå 
grundskolans kunskapsmål för att de har en utveck-
lingsstörning ska ha rätt till en plats i grundsärskolan. 
I domen som meddelades våren 2011 fastställde Mal-
mö tingsrätt att Vellinge kommun var skadestånds-
skyldig gentemot elever som felaktigt tagits emot i 
särskolan. Domen överklagades till Hovrätten som 
fastställde tingsrättens dom. Hovrättens dom överkla-

gades därefter till Högsta domstolen, som inte med-
delade prövningstillstånd.

E lever som felaktigt placerats i särskola och 
som hunnit avsluta sin utbildning lämnas i 
sticket. Kommunerna borde erbjuda dessa 

unga vuxna både utbildning och ekonomisk ersätt-
ning.

Särskolan är viktig för de elever som verkligen 
behöver gå där. Men för elever som inte har en 
utvecklingsstörning och som skulle kunna få stöd 
inom ramen för den vanliga grundskolan kan sär-
skolan hämma och begränsa deras utveckling.

En utbildning i särskolan ger mycket begrän-
sade möjligheter att studera vidare efter avslutad 
utbildning. Den leder till och med i många fall 
till försämrade möjligheter att söka och få arbete. 
Följden blir inte sällan tidig och långvarig arbets-
löshet eller aktivitetsersättning. Ingen vet i dag hur 
många personer som felaktigt har varit mottagna 
i särskolan i stället för att gå i grundskolan. Vi vet 
inte heller hur många som har gått i särskolan men 
som med särskilt stöd skulle ha kunnat klara målen 
i grundskolan. Besluten har helt enkelt fattats på 
rättsosäker grund.

Efter tidigare granskningar har Skolinspektio-
nen ställt krav på kommunerna att genomföra 
eller göra om utredningar. Det har då visat sig 
att elever har kunnat lämna särskolan och börja 
i grundskolan trots att kommunen tidigare tagit 
beslut om att de skulle vara mottagna i särskola.

Det är glädjande att så kunnat ske och att dessa 
ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda. Sam-
tidigt ska man komma ihåg att eleverna har en 
mycket stor uppförsbacke framför sig för att kunna 
hämta igen all den kunskap de förlorat. I grunden 
är det naturligtvis helt oacceptabelt att utredning-
arna från början hållit så låg standard och att kom-
munerna fattat beslut på grundval av dessa.

De elever som fortfarande är skolpliktiga och 
börjar grundskolan efter överflyttning får för-
hoppningsvis det stöd som krävs av kommunen. 
Skam vore annars. Denna rättighet finns däremot 
inte för de elever som slutat skolan.

Hur reagerar då kommunerna när före detta 
elever i särskolan vill ha kompensation eller stöd 

Skolinspektionen. Rapport 2013-03-27. 
Dnr 40-2011:348.
Den framtida gymnasiesärskolan. Gymnasiesär-
skoleutredningen 2009:04, 2011:08.

 

Intra nr 2/ 2011. Varför ökar antalet barn och ung-
domar med utvecklingsstörning i skolan?

för det som gått dem förlorat genom att de fått sin 
utbildning i en för dem felaktig skolform?

Vi har ingen statistik på detta. Vi har i första hand 
fått kännedom om sådana situationer genom medi-
erna. Kommunerna har oftast frånhänt sig ansvaret. I 
en del kommuner har före detta särskoleelever krävt 
skadestånd som kommunerna tillbakavisat.

Skolinspektionen har inga befogenheter att kriti-
sera kommuner som inte kompenserar elever som 
slutat skolan efter att de gått i en felaktig skolform. 
Men från en humanitär utgångspunkt känns det 
ändå självklart att kommunerna borde ställa vuxen-
utbildningsinsatser till förfogande och också bistå 
med ekonomisk ersättning som gör det möjligt för 
eleverna att ta del av kompenserande studier.

Felplacerade elever

Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen,  publicerade den 28 mars en debattartikel 
i Svenska Dagbladet om kommunernas ansvar för de elever som felaktigt placerats i särskolan. Vi 
publicerar här ett sammandrag av artikeln. Den finns i sin helhet att läsa på: www.skolinspektionen.se

Skolinspektionen 
kommer fortsatt att 
följa hur kommu-
nerna arbetar med 
att utreda och fatta 
beslut om vilka elev-
er som ska få plats i 
särskolan och inte. 
Och vårt tydliga 
krav är att kommu-
nerna framledes ska 
bemöda sig om att 
bygga sina beslut på 
ett tillräckligt och 
rättssäkert underlag. 

Ann-Marie Begler
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Gunilla Hult Backlund är sjuksköterskan från Munkfors 
som blir generaldirektör för den nya inspektionen.

I nspektionen för Vård och Omsorg, IVO, heter 
den nya inspektionsmyndigheten som börjar 
sitt arbete den 1 juni. I uppdraget ingår bland 

annat att utöva tillsyn över LSS-verksamheterna. Gu-
nilla Hult Backlund har varit anställd som särskild 
utredare för att dra igång verksamheten. Men den 1 
juni tillträder hon tjänsten som generaldirektör för 
den nya myndigheten som kommer att ha en budget 
på ca 650 milj kr/år. Till sin hjälp har hon ca 600 
anställda varav de flesta kommer att jobba på de sex 
lokalkontoren i landet. 

– Vi tar över hela Socialstyrelsens tillsynsorganisa-
tion och dessutom nyanställer vi ca 100 personer, be-
rättar hon. 

Till en början kommer skillnaden inte att bli så stor 
mot vad som gäller idag. De lokala tillsynsavdelning-
arna i Umeå, Örebro, Stockholm, Göteborg, Jönkö-
ping och Malmö kommer att finnas kvar.

– Vi ska fortsätta att ha en stor regional verksamhet.  
En utredning har föreslagit att man inrättar en ny 

avdelning i Uppsala eftersom avdelningen i Örebro 
har ett väldigt stort ansvarsområde från Dalarna i 

norr till Sörmland i söder. Men det är osäkert om 
förslaget blir verklighet.

Avdelningarna kommer sedan att delas upp i olika 
tillsynsenheter, några för hälso- och sjukvård, några 
för socialtjänst. LSS-verksamheterna kommer att 
ingå i en enhet där även äldreomsorg och kommunal 
hälso- och sjukvård ingår. Den ska också ha ansvar för 
ej verkställda beslut och domar.

Hur ser då Gunilla Hult Backlund på samarbetet 
med kommuner, brukare och anställda? Ska det nu, 
till skillnad från tidigare, vara möjligt för kommunala 
tjänstemän att ringa och få råd av tillsynsmyndighe-
ten?

– Råd och vägledning ingår i vårt uppdrag, säger 
hon bestämt.

Så en handläggare som undrar hur många som det 
är tillåtet att låta bo tillsammans i en gruppbostad, 
kan ringa till er och fråga?

– Njae, man kan inte få några förhandsbesked från 
oss. Det måste man själv klara ut. Och vi måste klara 
ut med Socialstyrelsen så att vi inte tar över uppdrag 
som de ska ha kvar. Vi måste också bli väldigt tydliga 

IVO



24                                 INTRA 2 • 13 INTRA 2 • 13                                            2525                                 INTRA 2 • 13

IVO kommer till en börja med att ha samma områdes-
indelning och adress som Socialstyrelsens nuvarande 
regionkontor:

• Regionala tillsynsavdelningen nord i Umeå. (Västernorr-
lands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.) 

• Regionala tillsynsavdelningen mitt i Örebro. (Uppsala, 
Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Öre-
bro och Södermanlands län.) 

• Regionala tillsynsenheten öst i Stockholm. (Stockholms 
och Gotlands län.) 

• Regionala tillsynsenheten sydväst i Göteborg.(Västra 
Götalands och Hallands län.) 

• Regionala tillsynsavdelningen sydöst i Jönköping.(Öster-
götlands, Jönköpings och Kalmar län.)

• Regionala tillsynsavdelningen syd i Malmö.(Skåne, Kro-
nobergs och Blekinge län.)

Telefonnumret till alla är än så länge: 075–247 30 00.

på våra respektive hemsidor: I vilka frågor ska man 
vända sig till Socialstyrelsen för att få vägledning och 
när ska man vända sig till IVO? 

Är det inte naturligt att de vänder sig till den myn-
dighet som kan ge dem sanktioner om de inte följer 
anvisningarna?

– Jo, men det kan ju också handla om övergripande 
lagstiftning eller föreskrifter som Socialstyrelsen har 
utfärdat. Kritiken mot den tillsyn som låg på länssty-
relserna var ju att verksamheterna hamnat lite för 
mycket i knät på tillsynen. 

Kommer man som anhörig att kunna ringa till till-
synsmyndigheten och till exempel säga: nu måste ni 
komma och inspektera för det fungerar jättedåligt?

– Ja, man har ju alltid möjlighet att lämna klagomål.
Kan man som anställd vända sig till er?
– Ja, det är samma som idag. Det är viktigt att po-

ängtera att vi ska ge tillstånd och vi ska tillsyna efter 
samma lagstiftning som tidigare.

Tillsynen över stödet till funktionshindrade har 
vandrat från Socialstyrelsen (80-talet) till Länsstyrel-
serna (90-talet) till Socialstyrelsen (00-talet) och nu 
till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Är det 
fjärde gången gillt nu? 

– Ja, det finns ju starka krav och förväntningar 
kopplade till inrättandet av den här nya myndighe-
ten, säger Gunilla Hult Backlund. 

Hon har ägnat mycket tid åt att träffa verksamhets-
företrädare, brukarföreningar, intresseföreningar 
m.fl. för att försöka utröna vad som fungerar bra med 
tillsynen idag och vad som kan förbättras. 

– De förväntningarna är lika viktiga som de som 
kommer från riksdag och regering, säger hon.

Socialstyrelsens arbete har, enligt mångas mening, 
hämmats av att specialkompetensen tunnats ut. Olika 
befattningshavare ska vara lika duktiga när det gäller 
hälso- och sjukvård som när det gäller socialtjänst och 
LSS. Kommer det att finnas någon specialkompetens 
inom LSS-området? Gunilla Hult Backlund låter lite 
osäker:

– LSS-verksamheterna ingår i samma avdelning 
som äldreomsorgen och den kommunala hälso- och 
sjukvården. De som arbetar där kommer att ha blan-
dad kompetens.

Så det kommer inte att finnas någon som är specialinrik-
tad på LSS-frågor?

– Nej det finns ingen speciell enhet för LSS.
Men kommer det att finnas anställda som bara får syssla 

med LSS?
– Sådana detaljer kan inte jag styra. Det är region-

chefernas ansvar att rekrytera den kompetens som 
krävs för myndighetens uppdrag att bevilja tillstånd 
och tillsyna.

Kommer inte inspektionen av LSS-verksamheterna att 
försvinna om man lägger ihop det med så många andra 
verksamheter?

– Nej, vi har ju i vårt uppdrag att utöva tillsyn enligt 
patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade. De 
lagarna är likställda. Och ambitionen från regeringen 
har varit att den nya myndigheten ska ha möjlighet 
att kunna ta egna tillsynsinitiativ i högre utsträckning 

än vad som är fallet idag. Samtidigt är det ju så att om 
vi får uppdrag av regeringen att utöva viss tillsyn så 
kommer det i första hand. Men min förhoppning är 
att vi ska kunna effektivisera verksamheten så att vi 
kan bedriva mer egen tillsyn. 

Det återstår att se. Enligt Gunilla Hult Backlund är 
all tillsyn 2013 redan inplanerad. Och de verksamhe-
ter, som t ex HVB-hemmen för barn, där det redan är 
bestämt att man ska utöva tillsyn två gånger om året 
kommer naturligtvis i första hand.

Huvudkontoret för den nya myndigheten ska ligga 
i Stockholm. 2014 ska man flytta in i ett nytt kontors-
komplex som byggs vid Norrtull. Där ska både hu-
vudkontoret och den regionala tillsynsverksamheten 
för Stockholm flytta in. 

Gunilla Hult Backlund, 58, har ingen egen erfa-
renhet av LSS-verksamhet. När jag pressar henne lite 
på den punkten minns hon att hon i sin ungdom 
haft ett sommarjobb som fritidsledare för personer 
med utvecklingsstörning i Munkfors där hon kom-
mer från. På 70-talet utbildade hon sig till sjukskö-
terska och arbetade några år som narkossköterska 
innan hon 1991 började på Socialstyrelsen där hon 
så småningom blev chef för hela Hälso- och Sjuk-
vårdsavdelningen. 

Efter några år som generaldirektör för Tandvårds- 
och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har hon nu fått 
ansvaret att ta med sig halva Socialstyrelsen över till 
den nya tillsynsmyndigheten. 

Innan vi skiljs berättar jag om en regel som Karl 
Grunewald brukade ha på sina numera legendariska 
inspektioner för många år sedan. Han blev ofta bju-
den på både lunch och middag av de ansvariga för de 
verksamheter han skulle inspektera, men han tacka-
de alltid nej. ”Jag tyckte det var svårt att komma med 
kritik om man kom på alltför vänskaplig fot”, sa han. 
Kommer dina inspektörer att äta bjudmiddagar?

– Nej, det är ju viktigt att man är medveten om att 
man har olika roller. Samtidigt måste vi bli bättre på 
att lära ut, att ordna konferenser och återföra våra 
kunskaper.

Läs mer om den nya tillsynsmyndigheten på www.
ivo.se

Text och foto: Hans Hallerfors.
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D agens träningspass på SUH (Svenskt 
Utvecklingscentrum för Handikapp-
idrott) är inriktat hur man arbetar med 

äldre personer. 
– Tanken är, säger Kennet Fröjd som leder 

utbildningen, att de som gått igenom högskole-
utbildningen ska kunna lägga upp träningspro-
gram för olika personer och olika behov.

Personlig tränare
De fyra eleverna går på sin fjärde termin. När 
de är klara om ett år har de fått 120 högskole-
poäng. Vad ska ni göra då? frågar jag.

– Jag skulle vilja bli idrottslärare, säger Joakim 
Wiklund. Men det kräver ytterligare utbildning. 
Annars kan jag tänka mig att bli PT.

– PT?
– Personlig tränare.
Det visar sig att det är vad som står högst upp 

även på de andras önskelista: att få jobb på ett 
gym och hjälpa andra med träningsprogram.

– Det finns många andra möjliga vägar att gå 
efter den här utbildningen, säger Kennet Fröjd. 
Utbildningen är så bred att den borde leda till 
jobb. Framför allt tror vi att man genom den 
breda utbildning som de erhållit kan fungera 
som inspiratörer och vägledare inom äldreom-
sorg eller LSS-verksamhet.

Man måste vara motiverad
Men, invänder kanske någon, kan genomgång-
en gymnasiesärskola verkligen meritera till 
högskolestudier? Jodå, varje lärosäte har rätt att 
utfärda undantag för studenter som man tror 
kan tillgodogöra sig högskolestudier. Dessa och 
många andra frågor har man, som pilotprojekt 
fått lösa. 

För att klara av högskoleutbildningen till häl-
soinspiratör har man identifierat tre viktiga fak-
torer: Man måste vara motiverad, man måste 
kunna kommunicera och man måste ha läsför-
ståelse. Dessutom är det bra om man har en viss 
fysisk grund. Till hösten ska man anta ytterliga-
re 12 elever och då tänker man, med tester och 
intervjuer, se till att alla uppfyller dessa krav. För 
utbildningen är på allvar.

Drömjobbet:

Personlig tränare
I en stor träningshall i Bollnäs sitter Ida Wegemark, Kevin Blomé, Elisabeth Hedlund och Joa-
kim Wiklund och trampar var sin motionscykel. Dagens träningspass är i full gång. Det som 
skiljer detta motionspass från andra är att det ingår i en högskoleutbildning till hälsoinspi-
ratör. En annan viktig sak är att detta är den hittills enda högskoleutbildning som är öppen 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kevin Blomé på ett träningspass som ingår i hans 
högskoleutbildning till hälsoinspiratör.
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– Det man kanske först märker är att man får läxor, 
vilket man kanske inte varit van vid från gymnasies-
ärskolan, säger Elin Lund Jonsson som är projekt-
utvecklare. Det är konstigt det där, varför är det så 
ovanligt med läxor i gymnasiesärskolan!

Ett annat problem är studiestödet. Alla fyra har tidi-
gare varit idrottsgymnasieelever på Höghammarsko-
lans gymnasiesärskola i Bollnäs. Under sista året har 
man haft bra ekonomi eftersom man fått aktivitets-
ersättning. Men på högskolan får man leva på CSN 
som alla andra högskolestudenter. Utbildningen tar 
längre tid än normalt – studietakten är ca 2/3 av den 
vanliga – men det har gått att ordna inom reglerna 
för CSN.

– På olika sätt måste vi hela tiden få systemen, som 
är anpassade efter andra människors villkor, att ock-
så passa in på dessa elever, säger Kennet Fröjd. Vår 
förhoppning är att detta, på sikt, ska leda till att fler 
högskoleutbildningar öppnas för dessa personer. De 
kommer då att kunna dra nytta av det arbete som vi 
har lagt ner på att hitta bra lösningar. Så småningom 
ska en ny studieplan utarbetas. Då kommer förhopp-
ningsvis utbildningen att bli en reguljär högskoleut-
bildning och därmed öppen för alla, d vs även för 
elever som inte har en intellektuell funktionsnedsätt-
ning.

Högskolan borde öppnas för fler
Kennet Fröjd tycker att det är viktigt att högskoleut-
bildningarna öppnas för fler grupper. Vid sidan av 
undervisningen är han doktorand i handikappveten-
skap. Hans avhandling ska handla om  ”utveckling 
av kognitiv funktion och prestation hos elever med 

utvecklingsstörning”.
– Det är viktigt att vi ser 

alla som resurser, säger 
han. Alla kan bidra med 
sin del.

Han berättar att den här 
typen av utbildningar är 
betydligt vanligare i USA. 
Bland annat finns den hos 
UCLA, som är ett presti-
gefyllt universitet.

Vill hjälpa 
Efter träningspasset sam-
las vi i lektionssalen. Alla 
sitter med var sin laptop 
och har fått ett digitalt 
formulär att fylla i. Men 
innan de börjar frågar 
Kennet hur de mår. Har alla ätit frukost? Har ni sovit 
gott, inget nattsudd? 

Det är ett ganska avancerat formulär som kräver 
att man vet vad man sysslar med. Elisabeth Hedvind 
som helst gympar med House-musik i lurarna har 
inga problem med att fylla i formuläret. Hon är, som 
de andra, 22 år och vill hjälpa till att få folk att börja 
träna:

– Det finns folk som är lata överallt, säger hon.
Bakom projektet står förutom SUH också högsko-

lan i Gävle och FUB. Det finansieras med pengar från 
Allmänna arvsfonden.

Text och foto: Hans Hallerfors.

SUH
Svenskt Utvecklingscentrum 
för Handikappidrott, SUH, 
startades år 2000 genom ett 
initiativ av högskolan i Gävle, 
Gymnastik- och idrottshög-
skolan i Stockholm, Bollnäs 
kommun, Länsstyrelsen i 
Gävleborg och Svenska 
Handikappidrottsförbundet. 
Man sysslar med forsknings- 
och utvecklingsarbete, 
författar läromedel och driver 
utbildningar. Se mer på 
www.suh.se

Nästa år är Elisabeth Hedlund färdig med sin utbildning. 
Här stretchar hon efter ett träningspass. 

Joakim Wiklund vill helst bli personlig tränare på ett gym 
när han blivit färdig med sin utbildning.
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2011 vidgades lex Sarah till att gälla alla missförhål-
landen vid handläggningen och genomförandet av 
LSS-insatser. Antalet anställda som ska rapportera 
ökade med ca 80 000 personliga assistenter. Ge-
nom ändringarna i lagen blev begreppet missför-
hållande svårare att avgränsa och den fortlöpande 
informationen till personalen tar alltmer av chefer-
nas tid. Syftet med lex Sarah är att hitta systemfel, 
men den ställer den enskilde utanför. Socialstyrel-
sens handbok avslöjar ett komplicerat regelverk. 

S ocialstyrelsens handbok om lex Sarah är myck-
et omfattande med sina 170 sidor och ställer 
stora krav på nämnder och enskilda huvud-

män. Men den riktar sig inte till de som är skyldiga 
att rapportera – de anställda.
  Utgivningen av denna handbok har blivit ordentligt 
försenad. Det har dock haft det goda 
med sig att man har kunnat lätta upp 
texten med de många frågor som 
myndigheten har fått via telefon, e-
post, brev och på konferenser. Det 
behövs verkligen då det här – rakt av 
– är fråga om tillämpad juridik: två 
jurister och två utredare är ansvariga 
för boken. De gör juridiska precise-
ringar och avgränsningar som är nog 
så snåriga, men viktiga.
  För chefer och handläggare av lex 
Sarahärenden är handboken oum-
bärlig. De ska utreda, dokumentera 
och eventuellt, på delegation av so-
cialnämnden, besluta i lex Sarahä-
renden. Dessutom ska de utbilda 
personalen i lex Sarah och lägga 
upp rutiner för tillämpningen. Men 
för personalen, som utför beviljade 
insatser, är denna handbok alldeles 
för tung och omständlig. De behöver 
en annan, ”lättare” handbok, ett in-
formationsmaterial, som koncentre-
rar sig på de krav som ställs på dem. 

Skillnad mellan klagomål 
och missförhållanden
Alla anställda, praktikanter och uppdragstagare, som 
t ex anlitas för ledsagning eller som kontaktperson, 
ska rapportera om ett missförhållande, eller en risk 
för ett sådant, som dom uppmärksammar eller får 
kännedom om. Men de andra – brukare, anhöriga 
och gode män – kan inte hänvisa till lex Sarah om de 
upptäcker ett missförhållande. De har ställts utanför.

Genom att lex Sarah har vidgats har skillnaden mel-
lan klagomål som personal, närstående, den enskilde 
(brukaren) och den gode mannen kan ha på verk-

samheten, och missförhållanden eller påtaglig risk 
för sådana, blivit viktig. Gränsen mellan klagomål 
och missförhållande har blivit en gråzon. Det som 
någon tycker är ett missförhållande kan av andra be-
dömas som ett klagomål och tvärtom. 

Därför borde man skrivit mer i handboken om hur 
alla klagomål från t ex den enskilde, dennes närstå-
ende eller god man ska behandlas. Det borde stå att 
de alltid ska vända sig till chefen för verksamheten 
eller personalen som skyldiga att föra klagomålet 
vidare till chefen. Denne är, liksom huvudmannen,  
skyldig att ta emot och utreda alla klagomål och syn-
punkter på verksamhetens kvalitet. Likaväl som att 
de anställda ska informeras om lex Sarah borde de 
enskilda och anhöriga informeras om till vem man 
vänder sig med angivande av namn och telefon.

Genom att i handboken beskriva den enskildes 
och de anhörigas rättigheter och möjligheter hade 
skillnaden mellan klagomål och missförhållanden 

avdramatiserats. Allt ska tas upp och 
utredas, men med stöd av olika före-
skrifter.

Vad ska rapporteras?
Ett för personalen särskilt viktigt av-
snitt handlar om vad som ska och 
inte ska rapporteras som ett missför-
hållande. Naturligtvis ska alla över-
grepp rapporteras. Man nämner 
sådant som hot om bestraffning, tra-
kasserier, kränkande bemötande och 
sexuella anspelningar. Den anställde 
är också skyldig att rapportera hand-
lingar som man inte, av försummelse 
eller andra skäl, har utfört. Även bris-
ter i utförandet av en beviljad insats, 
eller i handläggningen av ett ärende, 
ska rapporteras. 
  I handboken betonas skyldigheten 
att även rapportera om det finns risk 
för ett missförhållande. T ex att en 
anställd i sista stund upptäcker en 
händelse och agerar för att avvärja 
konsekvenserna. Eller att en anhörig 
upptäcker en sådan händelse och 
hinner påkalla personalens upp-
märksamhet. Även det ska rapporte-

ras enligt lex Sarah.
  Men skyldigheten att rapportera gäller inte när per-
sonal utsätts för hot eller övergrepp av den som får en 
insats eller av anhöriga. Inte heller ska  en  minskad 
bemanning, flytt till nya lokaler, ändrade scheman 
eller ordningsregler i en verksamhet rapporteras. De 
är ”i regel” inte sådana missförhållanden eller sådan 
påtaglig risk för det, som ska rapporteras med stöd av 
lex Sarah. – Här tycker jag att Socialstyrelsen gör en 
oförsiktig generalisering. 

Socialstyrelsens handbok om lex Sarah

Vad är ett missförhållande?

1000 lex Sarah-
anmälningar
Förra året fick Socialstyrelsen 
in ett tusen anmälningar om 
lex Sarah. I nästan halva an-
talet var anmälningarna inte 
kompletta. Cirka en tredjedel 
rörde sig om personer med 
funktionsnedsättningar. De 
övriga socialtjänstlagen. De 
om funktionsnedsättning 
gällde framförallt beviljade 
insatser som inte blivit utförda 
eller felaktigt utförda samt 
brister i bemötandet. Person-
lig assistans var  den insats 
som hade flest anmälningar. 
I cirka halva antalet av dem 
berodde händelsen på brister 
hos den enskilda assistenten. 
I drygt sex procent av samtliga 
ärenden ställde Socialsty-
relsen krav på åtgärder av 
huvudmannen.
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  Exempelsamlingen är nog så omfattande. Ett utför-
ligt avsnitt handlar om brister i rättssäkerheten för 
den enskilde. Det kan handla om otillräckliga utred-
ningar av en ansökan om en insats, långa handlägg-
ningstider och otydliga beslut. Det kan också vara 
fråga om att en förvaltning inte lämnar ett skriftligt 
beslut om avslag. Men även här gäller att den person 
som drabbats inte kan använda sig av lex Sarah. Rap-
porteringen ska göras av en anställd. – Vilket märkligt 
förhållande! Handläggarna rapporterar varandra.   

Regler ska finnas
Varje verksamhet ska fastställa regel för vilka rutiner 
som bör gälla vid tillämpningen av lex Sarah, till ex-
empel vilka personer som ska informeras och vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av en rapport. 
I reglerna ska det även stå hur berörd personal ska 
ges stöd. Det enda som står i handboken om detta 
är att den som lämnat rapporten och den  som varit 
inblandad i situationen kan få stöd via företagshälso-
vården. – Det är verkligen långsökt för att inte säga 
verklighetsfrämmande! 

  Här borde rapporten ha ett särskilt kapitel om 
de psykologiska och sociala följderna som kan uppstå 
för den som rapporterat. Kommunalarbetarförbun-
det skrev i sitt remissvar att det förekommer att den-
ne drabbas av repressalier och kanske till och med 
avsked från sin anställning. Och Riksförbundet för 

social och mental hälsa, RSMH, skrev att lex Sarah är 
olustig, den är lite av ett angiverisystem. 

  Regeringen är inte okunnig om dessa problem, 
men skriver bara att det är nödvändigt att det råder 
en öppenhet i verksamheten så att personalen verk-
ligen rapporterar utan rädsla för påföljder. Men vi 
vet idag att en rapportering kan få tragiska följder 
för den som rapporterar även om det var berättigat. 
Mobbning kan förekomma även bland vuxna. Hur 
undviker man det? Vem vänder man sig till när ingen 
lyssnar på en? 

  Jag tror att de här psykologiska och sociala följ-
derna är orsak till att den tidigare lex Sarah inte hade 
någon framgång. Många tiger, en och annan skriver 
en anonym rapport, någon tar vara på sitt medde-
larskydd och vänder sig till media. Och en utebliven 
rapportering kan inte straffas. Det borde man ha in-
formerat om.

    K G

N u har Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
reagerat på hyressättningen i gruppbostäder. 

Man tycker att det är otillfredsställande att personer 
måste ansöka om ekonomiskt bistånd och vill att bo-
stadstillägget höjs.

För de kommuner som väljer att subventionera hy-
ror i särskilda boenden uppstår en kostnadsövervält-
ring från staten till kommunerna. Men det är svårt 
att beräkna hur mycket. Den övre gränsen för det 
statliga bostadstillägget uppgår i regel till 5000 kr/
månad. Det har varit oförändrade sedan 2007. 

Framförallt är det i nybyggda bo-
städer med höga hyresnivåer i stor-
städerna som det blir problem. En 
hyresgäst i särskilt boende har, pre-
cis som hyresgäster i vanliga hyreslä-
genheter, möjlighet att vända sig till hyresnämnden 
och få en bedömning av om hyran är rimlig i förhål-
lande till hyran i jämförbara hyresbostäder. Ofta sker 
då en skälighetsbedömning.

2012 frågade SKL 67 av sina kommuner– 57 sva-
rade – om hur hyror hanteras i särskilda boenden 
enligt LSS eller SoL för personer med funktionsned-
sättning.  

• 17 svarade att de subventionerar  hyrorna,

• 7 att det skedde en individuell  jämkning av 
hyran,

• 10 att de gav ekonomiskt bistånd,
• 5 att de jämkade andra utgifter, t ex för mat 

eller för omvårdnad,
• 12 att de hanterade ev höga hyror på annat sätt,
• 15 att de inte genomförde några åtgärder.

Det är vanligare att personer med funktionsned-
sättning hänvisas till ekonomiskt bistånd än att äldre 
i särskilt boende enligt Sol gör det. Detta beror på att 

många personer med funktionsned-
sättning, speciellt de med LSS-insatser, 
har lägre inkomster än äldre.

Några kommuner har även andra 
regler för personer med funktions-

nedsättning som speglar att det är en grupp med låg 
medelinkomst. Ett antal kommuner betalar ut kom-
munalt bostadstillägg för handikappade (KBH).

Av de tillfrågade kommunerna är det ca 18 procent 
som anger att personer med funktionsnedsättning, 
med särskilt boende enligt LSS eller SoL, hänvisas till 
ekonomiskt bistånd. Men ingen uppgift finns om hur 
många som faktiskt gör en ansökan om ekonomiskt 
bistånd och som erhåller det. Det kräver en fördju-
pad analys i ett antal kommuner.

SKL tänker till
om hyror

SKL. Hyresnivåer i särskilda 
boenden. 2013. www.skl.se

Hyran i bostad med särskild service tvingar allt fler att ansöka om ekonomiskt bistånd. 

Referenser:
Socialstyrelsen, Handbok om lex Sarah. 
172 sid. nr 2013-4-9. 138:- inkl moms.
Kanladdas ner från www.socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen. Tillsynsrapport 2013.  
Personalen får ta hela ansvaret. Intra 3/2011. 
Lex Sarah och personalen. Intra 3/2012.
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Är man engagerad i stödet till barn med 
begåvningsnedsättning kan man inte upp-
höra intressera sig för hur ett barns hjärna 
utvecklas. Här har forskningen gjort stora 
framsteg. Idag vet vi mycket om vad som 
händer hjärnan under fostertiden, vi vet 
till och med när fostret blir medvetet och 
hur utsatt hjärnan är under, och framförallt 
efter, födelsen. Den är verkligen inget tomt 
blad då. Ett nyfött barn kan till och med 
känna igen ett ansikte och ljud som barnet 
inte får höra då, kan bli svåra att höra som 
vuxen. Får det inga synintryck under de 
första veckorna är risken stor för att barnet 
inte kommer att kunna se. Men alla små 
barn klarar inte av för mycket stimulans – 
för mycket TV-tittande under de första två 
åren kan ge barnet ADHD senare i livet. 
  Hugo Lagercrantz har forskat om fostret 
och späda barns utveckling, om för tidig 
födsel och spädbarnsdöd. Han har publi-
cerat ett par hundra vetenskapliga artiklar 
och är professor vid Karolinska Institutet. 
Nu har han publicerat boken, I barnets 
hjärna, om vägen från foster till en medve-
ten människa. Intra har fått tillstånd att pu-
blicera två avsnitt ur kapitlet om avvikande 
utveckling av hjärnan, det ena om autism 
och det andra om ADHD.
    K G

Autism  Redan som nyfödda verkar autistiska 
barn sakna normala barns preferens att titta på an-
sikten i stället för på andra föremål. Till en början 
verkar barnen utvecklas normalt och ofta upptäcks 
inte att det autistiska barnet är avvikande förrän efter 
cirka ett och ett halvt års ålder. Då börjar barnet verka 
alltmer avskärmat och talutvecklingen avstannar. 
Autistiska barn har oftast en avvikande ögonkontakt. 
När de tittar på film ser de mer på objekten än på 
filmskådespelarnas blickar. Det mest utmärkande för 
det autistiska barnet är oförmåga till socialt samspel 
och kommunikation.

Numera talar man om autismspektrumstörning 
(autism spectrum disorders, ASD) vilket också omfat-

tar Aspergers syndrom och Rett syndrom. Förekom-
sten anses ha ökat och är nu cirka en procent.

Även om de flesta autistiska barn har ett förstånds-
handikapp så finns det undantag, särskilt vid så  kallad 
högpresterande autism eller Aspergers syndrom. 
Det är barn som kan vara fixerade vid att rabbla upp 
primtal nästan i det oändliga och räkna ut vilken 
veckodag ett visst datum inträffade. De kan lära sig 
tågtidtabeller utantill eller ha andra särpräglade in-
tressen. Men ändå kan de inte klara andra moment 
av intelligenstest som kräver förståelse för rumsbe-
grepp och orsakssamband. Vissa berömda matema-
tiker, fysiker och filosofer, såsom Isaac Newton och 
Ludvig Wittgenstein, anses ha varit autistiska eller åt-

Hugo Lagercrantz 
om autism och adhd
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minstone uppvisat autistiska drag. Den som har ASD 
kan nämligen ha ett exceptionellt sinne for detaljer 
och algoritmiskt tänkande. Denna hypotes stöds av 
den märkliga iakttagelsen att ASD verkar vara särskilt 
vanligt förekommande i Silicon Valley i USA, hos 
barn till föräldrar som arbetar inom dataindustrin.

I slutet av 1990-talet framfördes teorin att autism 
kan orsakas av mässlingsvaccin. Artikeln som publi-
cerades i Lancet väckte oerhörd uppmärksamhet och 
resulterade i att många föräldrar vägrade låta vacci-
nera sina barn mot mässling. Eftersom mässlingsvac-
cin oftast kombineras med vaccin mot påssjuka och 
röda hund (MPR) gick en del barn miste också om 
detta skydd. En rad studier har senare visat att det 
var helt fel.

Läkaren som publicerat den felaktiga rapporten vi-
sade sig ha bluffat medvetet. Det har också avslöjats 
att han mottog mutor från en lobbyingorganisation 
mot vaccinationer.

Risken att ha autism ökar om någon i släkten också 
har drabbats. Undersökning av enäggstvillingar har 
visat att om ett tvillingbarn har autism innebär det 
60 procents risk att också den andra drabbas. En kro-
mosomdefekt kan alltså ligga bakom autism. Man har 
funnit att kromosom sju och femton är defekta. Det 
har också visat sig att autistiska barn ofta har ett läng-
re ringfinger än pekfinger, vilket talar för en genetisk 
defekt. Men det faktum att nästan hälften av alla en-
äggstvillingsyskon till autistiska tvillingbarn är friska 
tyder på att en miljöfaktor också kan spela en roll.

Ännu vet vi inte vad som orsakar autism. Det är möj-
ligt att nervbanorna har kopplats annorlunda. Den 
autistiska hjärnan är inte mindre, snarare större. Ner-
verna har för mycket nervskidor (myelin) och kolum-
nerna i hjärnan är formade annorlunda. Den autis-
tiska hjärnan verkar inte reagera normalt. En särskild 
vindling (den fusiforma) brukar lysa upp när man 
ser ett ansikte, men det sker i mindre grad hos den 
autistiska patienten.

ADHD Att särskilt pojkar kan vara okoncentre-
rade och stökiga är till viss del helt normalt, särskilt 
om barnet kommer från en besvärlig social miljö.

Ett barn med adhd ”verkar inte lyssna”, ”gör aldrig 
färdigt ”, ”sitter och drömmer” och ”hör inte vad man 
säger”. Att göra hemläxor och städa sin rum är omöj-
ligt för ett barn med adhd. Adhd-barnet har också 
svårt att kontrollera sina impulser, kan inte vänta på 
sin tur, avbryter och tar risker. Hyperaktiviteten tar 
sig uttryck i att barnet pratar hela tiden, särskilt i sko-
lan, och har svårt att sitta still. Många barn med adhd 
är också klumpiga och fumliga, de spiller ut och sölar 
vid måltiderna, de knuffas och slår sönder saker. De 
har svårt att lära sig klippa, knyta skorna och spela 
boll.

Adhd står för Attention Hyperactivity Deficit Dis-
order (Hyperaktivitetsyndrom med uppmärksam-
hetsstörning) och har blivit föremål för en inten-
siv debatt de senaste åren. Frågan år om det är ett 
medicinskt syndrom eller huvudsakligen betingat av 
psykosociala faktorer. En annan beteckning som an-
vänts särskilt i Sverige år damp (dysfunktion i fråga 

om avledbarhet, motorik och perception). Adhd kan 
sägas vara ett mer strikt definierat tillstånd som om-
fattar uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och 
överaktivitet – ”den heliga triaden”. Flickor anses of-
tare drabbas bara av bristande uppmärksamhet utan 
hyperaktivitet (add).

Förekomsten av adhd anses vara omkring fem pro-
cent av alla skolbarn. Huruvida adhd har ökat under 
de senaste åren eller om syndromet uppmärksammas 
mer numera är också kontroversiellt.

Frågan är när barnet verkligen lider av adhd och 
behöver medicinsk behandling? Det finns ett ganska 
starkt ärftligt samband, det vill säga om någon av för-
äldrarna har haft adhd-liknande problem ökar ris-
ken påtagligt att barnet drabbas. Man har dock inte 
kunnat identifiera någon specifik gen som kan ge 
upphov till adhd om den är skadad. För tidig födsel 
och att mamman röker under graviditeten kan öka 
risken. Det verkar alltså som om adhd orsakas av en 
kombination av arv och miljö. 

Man har funnit att vissa av dessa barn har störning-
ar i framhjärnsbarken och i basala delar av hjärnan. 
Framhjärnan är viktig for arbetsminnet och för den 
viljemässiga styrningen av rörelser. De basala gang-
lierna är också viktiga för motoriken – rörelseförmå-
gan. Åldersstörningar av denna struktur ger upphov 
till Parkinsons sjukdom.

Dopamin har visat sig vara en viktig signalsubstans 
för kontrollen av rörelser. Genom att behandla med 
mediciner som ökar dopamineffekten kan man på-
tagligt förbättra tillståndet för barn med adhd. Den 
vanligaste medicinen är metylfenidat (Ritalina). Ef-
tersom det liknar amfetamin som är ett av de vanli-
gaste narkotiska preparaten har denna behandling 
ifrågasatts, särskilt i Sverige. Risken för att barn som 
behandlats med Ritalina senare blir missbrukare an-
ses dock vara ganska liten. Det finns till och med stu-
dier som visat att risken for drogmissbruk minskar.

En ny lovande behandlingsmetod har utvecklats i 
Sverige. Den går ut på att med ett särskilt dataspel 
träna barnets arbetsminne. Barn tränas att lära sig 
sekvenser av upplysta rutor i en matris en halvtimme 
varje dag. Svårighetsgraden ökar successivt. Tränade 
barn förbättrades påtagligt jämfört med barn som 
bara fick leka på enkel nivå med ett dataspel. En 
kombination av beteendebehandling och mediciner 
verkar ge det bästa resultatet.

Den här texten är ett ut-
drag ur Hugo Lagercrantz 
bok I barnets hjärna.
Den är utgiven på Riviera 
förlag, 2012 och har 192 
sidor.
Kan beställas på bokus.se
Pris 218 kr.
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Det har kommit en gedigen bok om personlig 
assistans med tio kapitel skrivna av lika många 
författare. Som sig bör är det första kapitlet 

skrivet av initiativtagaren till personlig assistans, 
Adolf Ratzka. 1984 var han med och bildade STIL 
(Stiftarna av Independent Living) och kämpade för 
funktionshindrades rätt till ett personligt stöd och ett 
självständigt liv. 

Tio år senare vann man en stor seger när rätten 
till personlig assistans antogs av Riksdagen. Att stödet 
till personer med funktionshinder tog ett sådant jät-
tekliv 1994 berodde till en del på att det lagstadgade 
stödet var så bristfälligt. Omsorgslagen riktade sig i 
stort sett bara till personer med utvecklingsstörning. 
Men nu kom också andra personer med funktions-
nedsättningar att omfattas av rättigheterna i LSS. Det 
var stort att socialministern Bengt Westerberg lycka-
des få igenom reformen, trots det dåliga ekonomiskt 
läget vid den tiden.

Antalet personer som hade rätt 
till personlig assistans beräknades 
till cirka 7 000 när LSS trädde i 
kraft 1994. Man antog att det skul-
le ske en ökning till 11 000 tio år 
senare. Ungefär så blev det också, 
men därefter har det ökat ytterli-
gare till över 19 000. Det hade man inte räknat med 
och det har medfört en förskjutning i grundtemat 
i reformen, från frihet och egenmakt för den funk-
tionshindrade, till ökad kontroll av myndigheterna. 
Från början fanns det inte ens något krav på att få 
tillstånd att anordna assistans. I boken beskriver Ma-
ria Knight ingående denna process fram till dagens 
situation. 

Peter Bruséns kapitel handlar om den unika yrkes-
roll som den personlige assistenten har. Där finns en 
hel del forskning att luta sig emot, särskilt om balan-
sen mellan den enes makt och den andres beroende, 
assistans som ett genomgångsyrke, utbildning som 
både ett hot och en möjlighet m.m.

Att arbeta en stor del av dagen i en annans hem 
skapar speciella relationer som skiljer sig från dem 
som finns inom t ex hemtjänsten. Särskilt problema-
tiskt kan det bli om det gäller att ersätta föräldrarnas 
insatser för ett barn. Anna Barsk Holmborn och Ce-

cilia Blanck har i var sitt kapitel beskrivit detta och de 
etiska och formella problem som kan uppstå med ra-
der av exempel på situationer och enskilda personer. 
Det är två nyckelkapitel som avslöjar egna värdefulla 
erfarenheter av att vara assistent.

Karin Flyckt redovisar levnadsförhållanden och 
självbestämmande statistiskt och Matilda Hansson 

skriver om personlig assistans 
och ekonomi, den enskildes och 
samhällets. Hon ställer frågan om 
personlig assistans är en kostnads-
effektiv insats och tar Tyra som 
exempel. Tyra behöver personlig 
assistans dygnet runt som kostar 

staten 2 207 520 kr per månad. En plats på en grupp-
bostad skulle kosta kommunen 880 000 kr per må-
nad. Skillnaden ligger i Tyras större självständighet 
och större deltagande i aktiviteter jämfört med det 
bristfälliga utbudet av stimulans och fritidsaktiviteter 
i gruppbostäder. ”De vinster som personlig assistans 
ger samhället bland annat i form av delaktiga och 
självbestämmande individer måste ställas mot de di-
rekta kostnaderna. Ur det perspektivet är personlig 
assistans inte så kostsam som insatsen kan verka vid 
första anblicken”, skriver Matilda Hansson.

Susanne Berg och Hans von Axelson skriver om 
assistansen i framtiden. Inriktningen bör vara att 
överföra mera makt till den enskilde och att gapet 
till kommunal service och omsorg överbryggas. Den 
enskilde befinner sig i ett underläge när det gäller att 
ställa krav på tjänster som man inte klarar sig utan. 
Det måste kompenseras av resurspersoner som legala 
företrädare och servicegaranter.

En viktig bok 
om personlig 
assistans

Peter Brusén. Karin Flyckt. Perspektiv 
på personlig assistans. Gothia 2012. 
224 sidor. Pris 295 kr.  08-462 26 64 
eller www.gothiafortbildning.se
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Carin Gerhardsens har gjort succé som 
deckarförfattare. I sommar kommer sjätte 
delen i hennes Hammarbyserie ut. En viktig 
person i hennes deckare är Jenny, som har 
en lindrig utvecklingsstörning och som är 
dotter till en av poliserna.

P ersoner med funktionsnedsättningar finns 
sällan med på sina egna villkor i populärlitte-
raturen. I deckare är de oftast antingen offer 

eller förövare. Ett undantag är Jenny som finns med 
i Carin Gerhardsens deckare. Hon lever sitt eget liv, 
så gott det går. 

– Unga med lindrig utvecklingsstörning är ofta en-
samma i vilket sammanhang de än är, säger Carin 
Gerhardsen. Vare sig de är bland ”normalbegåvade” 
eller bland andra med mer omfattande funktions-
nedsättningar har de svårt att passa in. De klarar allt 
så bra – men är ändå utsatta. 

I den andra boken ”Mamma, pappa, barn” i Ham-
marbyserien beskrivs hur Jenny fastnat i ett förhål-
lande med en otrevlig ung man. Hennes pappa, kom-
missarie Sandén,  är bekymrad: 

”De gånger de hade befunnit sig i samma rum alla 
tre hade det pratats om Jenny, inte med henne. Som om 
det där äcklet betraktade henne som en liten söt hund. 
Eller en möbel. Jenny var en snygg tjej -– och hon var 
hängiven. Hon var hängiven alla människor som vi-
sade henne minsta lilla uppskattning. Och det var en 
förtjusande egenskap. I vanliga fall. Motvilligt tvingade 
Sandén sig att se sin dotter som en kvinna i en ålder då 
de flesta var sexuellt aktiva.”
Jennys pappa har svårt att stå vid sidan av och se hur 

hans vuxna dotter far illa. Carin Gerhardsen berättar 
att hon mött ett liknande föräldraskap i sin närhet 
och att det inte fungerar problemfritt. En del av hen-
nes kunskaper baserar sig också på erfarenheter från 
arbete på olika sommarkollon under tio års tid. Där 
skulle unga med intellektuell funktionsnedsättning 
integreras med ”vanliga ungdomar”. Då kunde det 
hända svåra saker. Carin Gerhardsen berättar om när 
hon hittade ett par i duschen:

– Det ledde till massor av snack i personalgruppen. 
Vad skulle vi göra? Skulle vi göra något alls? Vi prata-
de med dem, men gjorde inga fler ingripanden och 
kom heller aldrig fram till hur vi borde göra med 
dem. Men tjejens föräldrar var ju inte alls glada. 

Karaktärerna i Carin Gerhardsens böcker växer 
fram allteftersom. Jenny hinner både flytta hemifrån, 
få jobb, hitta och förlora kärleken och få barn. 

– Ja, som författare letar jag ju alltid efter karaktä-
rer som är i utveckling, säger hon. Jag ville följa en 
ung vuxen. Och då tyckte jag att det var intressant att 
följa Jennys strävanden.

När jag berättar att jag, när jag läste hennes böcker, 
önskade att Jenny skulle träffa en bra kille som blir till 

ett stöd i hennes föräldraskap, skrattar hon. 
– I boken som kommer ut i sommar får du veta 

mycket mer om hur det går för Jenny, lovar hon. Jen-
ny kommer vara med i alla tio böckerna. Och nog 
ska det gå bra för Jenny till slut. Jag är ju utbildad 
matematiker, så jag kan beräkna sannolikheten för 
det – och jag satsar på det. 

Carin Gerhardsen började skriva böcker för mer än 
tjugo år sedan. Hennes debut var en filosofisk idé-
roman som inte fick något stort genomslag. Det var 
först när hon började skriva ”Hammarbyserien” som 
det publika gensvaret kom. 

– Mitt matematisk-logiska tänkande passar bra ihop 
med den här typen av skrivande, säger hon. Det pas-
sar min läggning. 

Och nu i vår kommer Carin Gerhardsens sjätte 
deckare ”Hennes iskalla ögon” ut.

Maria Korpskog

Deckare med innehåll
Sommardeckare 1

I Sverige diskuterades på 30-talet att 
inrätta speciella ö-anstalter för att 

isolera ”sinnesslöa asociala” män och 
kvinnor. I Danmark gjorde man slag i 
saken och under åren 1923–1961 isolerade man 
”åndsvage kriminelle mend” på en ö och ”åndsvage 
letfærdige kvinder” på en annan. Den senare hette 
Sprogø och den spelar en central roll i Jussi Adler-
Olsens deckare Journal 64. Som alla Adler-Olsens 
deckare är den vansinnigt spännande.
     H H
PS. Birgit Kirkebaeck har skrivit en bok om Sprogø-
anstalten. Läs mer i Intra nr 4/2004 (finns i vårt nät-
arkiv: www.intra.info.se).

Sommardeckare 2

Deckare om anstalt
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Detta är det äldsta fotot jag 
hittat på en grupp sinnes-
slöa barn. Det är kanske 

det av alla som berör mig mest.
   Guvernanten Emanuella Carl-
beck, prästdotter från Västergöt-
land, hade en systerson, John, 
som var sinnesslö. Hon tog sig 
an honom och några till när hon 
bodde i Göteborg 1866. 
   Efter ett tag  flyttade hon till 
Skövde för att kunna hand om 
fler. Där togs detta foto 1872. 
Tre år senare flyttade hon ännu 
en gång, nu med 30 elever, till 

Karl Grunewald

Bilder 
som 
berättar

D e ökade assistanskostnaderna fortsätter att 
oroa regeringen. Just nu är det tre områden 
som omprövas:

Ersättningen till assistans
Den så kallade timschablonen har varit föremål för 
flera utredningar. De har ansett att det finns skäl att 
utforma ett ersättningssystem som bättre motsvarar 
faktiska kostnader med hänsyn till funktionsnedsätt-
ningens art, dess omfattning och tidpunkt när assis-
tansen ges. 

En konsekvens av nuvarande system är att företa-
gen både under 2011 och 2012 fick över två miljarder 
kronor för mycket i ersättning. 

Agneta Rönn heter utredaren som nu ska analysera 
hur möjligheterna till överutnyttjande kan minska.

Hänsyn ska då tas till att likvärdiga förutsättningar  
gäller för privata och offentliga aktörer att bedriva 
verksamhet.  Utredaren ska bedöma förutsättningar-
na för enskilda assistansanordnare att bedriva verk-
samhet med skäliga vinstnivåer.

Assistent och god man 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att bedöma om det 
är lämpligt att en god man tillika är personlig assis-

tent för sin huvudman om denne är 18 år eller äldre. 
Utredningen Åtgärder mot fusk ansåg att det inte var 
lämpligt, men remissinsinstanser ansåg att det skulle 
innebära svåra kvalitetsbrister för den enskilde. 

Socialstyrelsen ska ta reda på hur vanligt det är och 
ange tänkbara konsekvenser om utredningens för-
slag genomförs.

Assistans eller habilitering
Regeringen anger i ett annat uppdrag till Socialsty-
relsen att det förekommer att föräldrar avböjt habi-
litering och träning, även skolgång, för sitt barn till 
förmån för en personlig assistans. 

Utredningen Åtgärder mot fusk föreslog en bestäm-
melse som innebär en skyldighet för vårdnadshava-
ren att se till att ett barn som ingår i personkretsen 
för LSS får den vård, habilitering och utbildning som 
står till buds även om ekonomisk ersättning begärs 
för personlig assistans. 

Socialstyrelsen ska bedöma hur barns möjligheter 
till självständighet och utveckling påverkas av att de 
får personlig assistans.

Regler för assistans ska  ses över

Mariestad.
   Emanuella Carlbeck var djupt religiös och sträng mot sig själv och andra. Hon förde en envis 
kamp för ”saken” och blev rikskänd som pionjär för sinnesslövården.
   I Frankrike hade man visat att sinnesslöa barn kunde lära sig läsa och skriva. Men många hade i 
verkligheten specifika läs- och skrivsvårigheter. Det gällde säkert ett flertal av dem på fotot. 
   140 år senare tittar dessa fint uppklädda barn med allvarliga och undrande blickar på oss.
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Intra nr 3/2013 kommer ut i september.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  320 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 
från vår hemsida:

www.intra.info.se
eller på fax: 08-97 11 04 

tel: 08-647 87 90
eller e-post: 

intra@swipnet.se

Prenumerera!

Karl Grunewald

edvard NybraNt, 22 år, 
bor i Storvreta strax utanför 
Uppsala med sin mamma och 
lillebror. Varje arbetsdag åker 
han buss till sin arbetsplats 
Ateljé KonstNära i Uppsala. 
Där har han jobbat i ca 2 år, 
med skapande i olika tekni-
ker inom måleri, tillsammans 
med sina 11 arbetskamrater. 
Från utställningen i april, 
där Kulturverkets 5 grupper 
ställde ut, fick han båda sina 
tavlor sålda.
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S o n ja  S v e n SS o n  H ö S t f ä lt  •  l e n a  S ö d e r m a n

Ohälsa hos  
personer med  
utvecklingsstörning

Personer med utvecklingsstörning som åldras och 
drabbas av olika fysiska och psykiska ohälso

tillstånd kan ha svårt att kommunicera vad de upp
lever och vilket slags hjälp de behöver. Detta kan 

leda till svårigheter både för personerna själva och för 
deras omgivning. En obehandlad fysisk smärta kan exempelvis 
yttra sig i ett aggressivt beteende om omgivningen inte lyckas 
ta reda på orsaken bakom.

Att skilja mellan vanliga beteenden vid utvecklingsstörning  
och beteenden som tyder på annan slags problematik som  
behöver behandlas kan vara svårt. Vilka diagnoser kan det 
vara fråga om? Hur yttrar sig till exempel demens? Är det någon 
skillnad vid utvecklingsstörning? Hur och var kan personen få 
hjälp? Vi som ska ge stöd – hur får vi hjälp och kunskap? 

Den här boken ger en ökad förståelse för människor med  
olika former av utvecklingsstörning och ohälsa samt konkreta  
råd om hur de kan få rätt stöd och behandling. Boken inne
håller många fallbeskrivningar och författarna beskriver på ett 
pedagogiskt och lättbegripligt sätt vad utvecklingsstörning 
innebär samt hur det kan samverka med olika former av fysisk  
och psykisk ohälsa. 

Boken vänder sig till alla som på olika sätt kommer i kon
takt med personer med utvecklingsstörning. Det kan vara verk
samma inom olika LSSverksamheter eller inom psykiatrisk vård, 
personal vid husläkarmottagningar, specialistläkarmottag 
ningar, akutmottagningar eller andra enheter inom hälso och 
sjukvården. 

Sonja Svensson Höstfält är sjuksköterska och vårdlärare med 
specialisering inom psykiatri. Lena Söderman är utbildad vård
lärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Båda har lång 
erfarenhet inom sina respektive områden.

Ohälsa hos personer med  
utvecklingsstörning 
lena söderman, sonja svensson höstfält

Personer med utvecklingsstörning som åldras och drabbas av olika fysiska och 
psykiska    ohälsotillstånd kan ha svårt att kommunicera vad de upplever och vilket 
slags hjälp de behöver. 

Att skilja mellan vanliga beteenden vid utvecklingsstörning och beteenden som 
tyder på annan sorts problematik som behöver behandlas kan vara svårt. Vilka 
diagnoser    kan det vara fråga om? Hur yttrar sig till exempel demens? Är det någon 
skillnad vid utvecklingsstörning? Hur och var kan personen få hjälp? Vi som ska ge 
stöd – hur får vi hjälp och kunskap? 

Boken ger en ökad förståelse för människor med olika former av utvecklings
störning och ohälsa samt konkreta råd om hur de kan få rätt stöd och behandling. 
Den vänder sig till alla som på olika sätt kommer i kontakt med personer med 
utvecklingsstörning.    

Pris: 230:-

Läs mer och beställ på www.gothiafortbildning.se
Kundservice 08-462 26 70 • Moms och porto tillkommer

Omslagets konstnär

ateljé KoNstNära är en 
daglig verksamhet inom Vård 
och Bildning i Uppsala kom-
mun. Man erbjuder personer 
med konstnärligt intresse 
arbete i olika bildskapande 
tekniker. Målet är personlig 
utveckling genom skapande 
aktiviteter. I anslutning till 
ateljén finns ett eget galleri 
där konsten visas upp för 
besökare. 
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Från den 1 juni införs eller förändras 13 paragrafer 
i LSS.
(Paragraf 23c, 23d, 24f, 25, 26a, 26c, 26d, 26h, 
26i, 28c, 28f, 28g, 28i.)
Och från den 1 juli ytterligare 13 paragrafer.
(Paragraf 9a, 9c, 9d, 9e, 11a, 13, 15, 23, 24, 26, 
26f, 26g, 27.)
De paragrafer som förändras den 1 juni handlar 
mest om att den nya tillsynsmyndigheten Inspektio-
nen för Vård och Omsorg, IVO, då börjar sitt arbete. 
När man till exempel ska begära tillstånd för en 
verksamhet eller ska rapportera om ett allvarligt 
missförhållande är det dit man ska vända sig.
Förändringarna den 1 juli handlar i huvudsak om 
skärpning av reglerna för personlig assistans.

26 nya eller förändrade 
      paragrafer i LSS!

Allt om
nya LSS
kan du 
läsa här!
Allt sedan 1994 när LSS antogs har vi gett ut en skrift där du kan se vad som gäller. 
För många handläggare och andra engagerade har den blivit ett måste och under årens lopp 
har vi reviderat och tryckt upp flera upplagor.
I vår nya version finns de förändringar i lagar och förordningar som införts, till och med 1/7 
2013, med. Här finns alla viktiga lagtexter: LSS, Socialtjänstlagen, Hälso- och Sjukvårdsla-
gen. Allt som berör funktionshindrades lagstadgade rättigheter. Dessutom  kommentarer, 
förordningar och råd och anvisningar. 72 sidor. 

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

Beställ skrifter, böcker och DVD-filmer på www.intra.info.se, e-post: intra@swipnet.se, tel: 08-6478790

Ett redskap för alla som är engagerade i stödet 
till personer med funktionshinder


