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Tio år med LSS

  INTRA 3 • 04

D et har varit snålt med champagnen när nu lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, LSS, fyller tio år. Kön av gratulanter har inte varit lång. Den lag som 
vid sin tillkomst hyllades som kanske världens mest avancerade lagstiftning till stöd 

för funktionshindrade väcker ingen större entusiasm idag. Man kan undra varför?

Kanske har Kommunförbundets ihärdiga kampanj mot LSS givit resultat. Eller är det vår 
egen och andras kritik av bristerna i LSS som haft en negativ inverkan på hur denna lag 
betraktas.

Det sorgliga är att de brister som finns inom stödet till funktionshindrade egentligen inte 
handlar så mycket om LSS. Utan om tillämpningen. Om kommunernas förmåga att han-
tera – och villighet att acceptera – den lagstiftning som riksdagen antagit.

Många kommuner har öppet demonstrerat mot lagen genom att vägra följa den. Detta har 
i sin tur lett till att riksdagen tvingats att införa speciella straffparagrafer – något som är 
unikt i svensk lagstiftning. 

I den senaste rapporten från länsstyrelserna (se sid 18) fann man brister i kommunernas 
hantering av LSS-ärenden i 40% av fallen. Hur ska man tolka detta? Bristande kunskaper? 
Tidsbrist? Nonchalans? 

Oavsett orsak är det uppenbart att rättssäkerheten är på glid. Den som kommer så långt att 
han söker insatser enligt LSS kan inte längre kan vara trygg för att hans ärende kommer att 
behandlas korrekt. Men många kommer inte så långt.

LSS ålägger kommunerna att söka upp dem som omfattas av lagen och informera om det 
stöd som man har rätt till. Man ska fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och 
man ska informera om rätten till individuell plan. Tanken är att den enskilde, även den 
som har svårt att läsa lagtexter, ska få det stöd hon eller han behöver och att kommunen 
ska kunna bedriva en framsynt planering.

Men det är sällsynt att så sker. Framförhållningen och den uppsökande verksamheten ex-
isterar knappast och fortfarande, trots Socialstyrelsens satsningar, är det bara 6% som har 
en individuell plan.
 
Bristerna i planering och handläggning skapar ryckighet och ojämlikhet. Den som vet sin 
rätt får ofta vad han/hon begär, medan den som har svårt för snåriga lagtexter riskerar att 
få nöja sig med ett sämre stöd. Kommunerna söker, som länsstyrelserna konstaterar, efter 
”nya strategier för att undkomma sin skyldighet”. 

Tänk om samma nonchalans skulle komma i dagen om det till exempel gällde de lagar som 
reglerar plan- och byggverksamhet, brandskydd eller vattenförsörjning i kommunerna. Inte 
många kommunalråd skulle sitta säkert i sadeln då! 

Men med LSS går det. Och så länge som Kommunförbundet hejar på, regeringen tiger och 
Socialstyrelsen är förhindrad att påverka utvecklingen, så sker inte så mycket.

Socialminister Berit Andnor har snart i tre år haft ansvar för handikappfrågorna på reger-
ingsnivå. Hon har legat lågt när det gäller LSS. Utredningar har tillsatts men inte så mycket 
har hänt. Hittills. Kanske börjar hon nu ändå inse att den rättsosäkerhet som breder ut 
sig som ett virus inom handikappområdet också kan falla tillbaka på henne själv och den 
regering hon företräder. 
          KG,  HH
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F rån början var man en liten grupp 
inom daglig verksamhet i Norrtälje 
kommun. Men den kostymen skavde. 

Personalen kände att man inte fick utrymme 
att utveckla verksamheten så som man ville. 
Då väcktes idén om att starta ett kooperativ 
där arbetstagare och personal gemensamt 
formade verksamheten. 

Nu, nästan 10 år senare, sitter man stadigt i sadeln. 
13 personer i åldrarna 22–61 år har sin dagliga 
verksamhet på kooperativet Industrihuset i Rimbo. 
Till sin hjälp har de tre handledare och en person 
som har ett övergripande ansvar.

– Men det var trögt i början, berättar handledare 
Veronica Jansson. Vi var så less på vår arbetssitua-
tion. Varken brukare eller personal hade något att 
säga till om. Vi fick ingen arbetsro. Kommunen 
gjorde flera omorganisationer. Verksamheten ut-
vecklades inte. Det var då vi började fundera på om 
det inte var bättre att vi skötte oss själva. Vi visste 
ju ingenting om vad ett kooperativ var. Men när vi 
fick kontakt med Bosse Blideman på Sociala koope-
rativprojektet så fick vi den hjälp vi behövde. 1995 
hade vi ett färdigt förslag. Vi pratade med kommu-
nen men fick nej. Dom blev nog lite rädda att dom 
skulle förlora kontrollen. Länsstyrelsen ville inte 
heller godkänna vår verksamhet eftersom kommu-
nen hade sagt att det inte fanns något behov. Först 
1997 fick vi klartecken.

Alla ska ha medbestämmande
Kooperativet Industrihuset är ett socialt kooperativ 
där både brukare och personal är medlemmar. 

– Vi ville att alla skulle ha medbestämmande, sä-
ger Veronica. Därför passade inte ett personalägt 
aktiebolag oss. Vi vill inte gå med vinst eller dra 
in en massa pengar. Vi lejde en jurist som repre-
sentant för brukarna när vi skrev våra stadgar och 
utformade verksamheten. 

Roland Johansson var med från början. Han ar-
betar i Mediagruppen. Just nu är han väldigt enga-
gerad i att få behålla Parkgården i Rimbo. Det är en 
fritidsgård som funnits i nio år och som kommunen 
inte längre anser sig ha råd att hålla öppen. 

– Vi demonstrerade, berättar Roland. Det kom i 
tidningen.

Roland verkar van vid att få sin vilja respekterad. 
Kanske är det kooperativet som lärt honom att man 
inte stillatigande behöver finna sig i allt. 

Arbetsplatsträff varje vecka
 Veronica Jansson är handledare i Mediagruppen.

– Vi läser tidningen 8-sidor och tittar på lilla 
sportspegeln. Vi använder datorn som hjälpmedel 
och sköter alla mötesprotokoll och bokför post och 
närvaro, berättar hon. 

Mötena är en viktig del av verksamheten på Indu-
strihuset. Varje vecka samlas grupperna först för sig 
och har arbetsplatsträff (APT-träff). Sedan träffas 
alla på stormöte.

– På APT-träffarna pratar vi om vad vi vill göra, 
säger Roland.

Kooperativet gav oss frihet!
Kooperativet Industrihuset i Rimbo

På Industrihuset i Rimbo bestämmer alla medlemmar i kooperativet tillsammans. Från vänster: Roland Johansson och Veronica Jansson. Micke Edwardsson och Eje Forsberg.           Darek Lekander och Patrik Schütt.
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Av verksamhetsberättelsen framgår att det som 
är mest populärt att föreslå är utfärder och fester. 
Listan på gemensamma aktiviteter utanför arbetet 
är lång.

Förutom mediagruppen finns också servicegrup-
pen och husgruppen. Servicegruppen jobbar ute 
i samhället. Man har ett avtal med ett tvätteri och 
sköter deras markytor. Dessutom underhåller man 
kommunens två badplatser.

– Det innebär att vi har mest arbete på somma-
ren, säger Veronica. På vintern blir det mest snö-
röjning. Servicegruppen har en egen buss. Vi har 
också en verkstad där vi kan snickra, reparera och 
meka. De pengar som vi får in används bl a gemen-
samma aktiviteter.

– Och så har vi köpt dator, fyller Roland i.
– Ja, sen du gick den där kursen på särvux i da-

takunskap.

Kan inte höja hab-ersättningen
Husgruppen har hand om köket. Man fixar frukost 
och fika, torkar bord och bakar sockerkakor. Men 
lunchen beställer man från en cateringfirma, utom 
en gång i månaden då man beställer pizza från piz-
zerian.

– Tre personer arbetar i husgruppen, berättar Ve-
ronica. Två av dem är personer med autism. De vill 
ha struktur på sina arbetsuppgifter och en lugnare 
arbetsmiljö. 

Alla arbetstagare har habiliteringsersättning, 34 
kr per dag.

– Men lunchen kostar 30 så det blir inte mycket 
kvar. Vi hade planer på att höja hab-ersättningen, 

Kooperativet gav oss frihet!
men eftersom försäkringskassan då sänker deras 
pensioner så är det ingen idé. Istället lägger vi dom 
pengarna på våra gemensamma aktiviteter. 

Alla handledare har samma lön
Kooperativet Industrihuset har en styrelse som väljs 
på årsmötet. Där finns representanter för både 
brukare och personal och anhöriga. Men också för 
FUB och särskolan i kommunen. Det är styrelsen 
som bestämmer personalens löner. Som handle-
dare tjänar man idag ca 22 000 kr i månaden. Alla 
handledarna har samma lön och ansvar. 

Till årsmötet bjuds även arbetstagarnas gode män 
in. Där presenteras verksamhetsberättelse och bok-
slut över året som gått. 

– Vi samlas på en restaurang och när mötet är 
klart äter vi middag ihop, berättar Veronica. 

– Förr fick var och en stå 
för vin och öl till maten om 
man ville ha det. Men nu 
bjuder kooperativet, säger 
Roland.

 
Helt andra möjligheter
Roland Johansson saknar 
inte den tid då han arbe-
tade på dagcenter:

– Det var så struligt och 
rörigt. Vi fick äta i olika 
omgångar. Här är det lug-
nare. Fast det är mer aktivi-
teter. Jag trivs bättre här.

Enligt Veronica Jansson 
har den kooperativa drift-
formen gett helt andra 
möjligheter att utforma 
verksamheten så att den 
passar arbetstagarna.

– Den största skillnaden 
är beslutsfattandet. Om 
det är ett bra förslag som 

”Ett kooperativ 
är en fristående 
sammanslutning 
av personer som 
frivilligt samverkar 
för att tillgodose 
sina gemensam-
ma ekonomiska, 
sociala och 
kulturella behov 
och önskemål 
genom ett samägt 
och demokratiskt 
styrt företag.”
Internationella Kooperativa Alliansen.

På Industrihuset i Rimbo bestämmer alla medlemmar i kooperativet tillsammans. Från vänster: Roland Johansson och Veronica Jansson. Micke Edwardsson och Eje Forsberg.           Darek Lekander och Patrik Schütt.
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D et blir allt vanligare att brukare, 
personal eller båda grupperna 
gemensamt startar kooperativ 

för att på egen hand driva verksamheter 
enligt LSS. 

– Den kooperativa driftformen är en 
plattform som man kan använda för att 
skapa demokrati och medinflytande i 
verksamheten, berättar Bo Blideman 
som är kooperativ rådgivare. 

Ett sätt att skapa jobb Tog över badhus
Samtidigt var Bo Blideman engagerad i att bevara 
Aspudds-badet i Stockholm som kommunen ville 
lägga ner 1986. 

– Vi som brukade bada där blev förbannade och 
erbjöd kommunen att vi skulle ta över, berättar han. 
Kommunen hade svårt att hantera det där; ”kan man 
göra så?”, frågade dom. Men vi gjorde det och skrev 
avtal med kommunen. Det blev genast billigare och 
bättre. Mycket mer kundanpassat. Det brukarkoo-
perativet finns kvar än idag! Badföreningen var en 
av många kooperativ som tillsammans bildade ett 

”Kooperativet är en 
oöverträffad plattform 
för att förverkliga 
ambitioner 
tillsammans”

Bo Blideman:

kommer upp så kan det beslutas direkt. Men det 
innebär också att man som personal får ta ett större 
ansvar. Vi jobbar inte 8–16 här. Istället får vi lägga 
upp vårt arbete så att vi ibland kan följa med även 
på kvällar. Och vi har väldigt lite sjukfrånvaro bland 
personalen. Vi har aldrig behövt sätta in sjukvika-
rier och där spar kooperativet mycket pengar som 
vi kan använda till verksamheten istället. 

Viktigt att alla är med
På frågan om inte engagemanget och entusiasmen 
svalnat efter sju år som kooperativ medger Vero-
nica att det kan finnas sådana problem.

– Det är väl som med vilket jobb som helst. Det 
är en ständig kamp att nå framåt och inte stanna 
i utvecklingen. Men det här är ändå det rätta om 
man vill få ut mer av sitt arbete. Och det är bra att 
kooperativet styrs av både brukare och personal. 
För det är viktigt att alla är med och bestämmer. 
Det kan vara svårt för dom som är äldre, dom är 
inte vana vid att bestämma. Men de yngre är bättre 
på att själva, eller med hjälp av företrädare, tala om 
vad de vill!

Text och bild: Hans Hallerfors

För Bo Blideman är den kooperativa idén en 
ideologisk fråga. Han har sin bakgrund i vänster-
rörelsen och miljörörelsen. Är utbildad socionom 
och arbetade bl a som metallarbetare och grafiker 
innan han på mitten av 80-talet engagerade sig för 
alternativa energikällor. Han stötte då på ett ung-
domskooperativ som producerade solfångare och 
blev intresserad.

– Det var ett mycket intressant exempel. Koope-
rativet användes som ett sätt att skapa jobb åt ung-
domar. 



6                       INTRA 3 • 04 INTRA 3 • 04                           76                       INTRA 3 • 04

kooperativt utvecklingscentrum i Stockholm, där 
jag blev den förste kooperative rådgivaren.

Ett proffsigt gäng
På den tiden fanns inte så många sociala arbetskoo-
perativ – ordet fanns överhuvudtaget inte. 
– Jag tror det äldsta sociala kooperativet finns i 
Värmland, Gräsdalens service, som har funnits se-
dan 80-talet. En del medlemmar där är personer 
med lindrig utvecklingsstörning. Dom arbetar 
främst med fastighetsskötsel och andra servicejobb 
utomhus. Det är ett riktigt företag med riktiga män-
niskor som har riktiga jobb i ett riktigt industriom-
råde! Jag var där på besök en gång. Dom hade en 
egen reklamskylt på idrottsplatsen – och då, då är 
man något! Ett proffsigt gäng!

Sociala Kooperativprojektet
Annars har det från början mest varit de psykiskt 
funktionshindrades organisationer, RSMH och 
IFS, som visat intresse för de sociala kooperativen. 

– Vi kände att vi måste göra något eftersom just 
den gruppen har så svårt att få arbete, berättar Bo 
Blideman.  Ofta kanske man bara kan jobba ett par 
timmar i veckan och man kan kanske inte jobba så 
effektivt. Men man kan jobba! Därför startade vi, 
1997, en rådgiviningsbyrå, Sociala kooperativpro-
jektet, med hjälp av  pengar från Allmänna Arvsfon-
den. Ganska snart såg vi att sociala kooperativ inte 
bara fungerade för de psykiskt funktionshindrade 
utan även funktionshindrade i stort, ja, för alla de 
som inte kommer in på arbetsmarknaden av egen 
kraft. Då kom även HSO med som intressent. Det 
vore naturligt att också få med FUB för den största 
ökningen av sociala kooperativ sker just inom LSS-
området.

Dåligt intresse från LSS-verksamheter
Men tvärt emot vad man kanske skulle tro finns 
det inget större tryck från de existerande dagliga 
verksamheterna att få omvandlas till självstyrande 
kooperativ, menar Bo Blideman.

– Snarast är det tvärt om. Tack vare LSS är verk-
samheten för personer med utvecklingsstörning 
så utbyggd. Det är mycket pengar som går till ett 
stelnat system. Det är tryggt, man vet vad man har. 
Tyvärr saknas det utvecklingsinriktade tankar inom 
den dagliga verksamheten enligt LSS. Det är för-
vånande eftersom det ändå handlar om garante-
rade pengar. Då är det ju mycket enklare att starta 
kooperativ och skriva avtal med kommunen. Ofta 
blir alla vinnare av att omvandla verksamheter till 
kooperativ. Det blir billigare för kommunen och 
det blir bättre och mer brukarnära verksamhet. Jag 
tror också att den kooperativa formen är speciellt 
lämplig för personer med utvecklingsstörning ef-
tersom den gör sammanhangen så gripbara. Man 
kan ”rigga” verksamheten så att den blir en helhet. 
Man bestämmer tillsammans, och hela kedjan mel-
lan utfört arbete, försäljning och betalning blir tyd-
lig. Nyttan i den egna insatsen skapar stolthet. 

Även LSS-boenden som kooperativ
Enligt Bo Blideman finns det också LSS-boenden 
som drivs kooperativt. 

– Jag känner till en 5-6 sådana, berättar han.
Ändå finns det en tröghet i dagens system som 

bekymrar Bo Blideman.
– Senast idag ringde en man från en kommun 

och ville att jag skulle komma ner och hålla i en stu-
diedag om hur man med hjälp av kooperativ skulle 
skapa arbete åt dem med psykiska funktionshinder. 
”Annars är mitt huvudsakliga ansvar att hålla i verk-
samheten för utvecklingsstörda”, sa han. Men dom 
hade han inte tänkt på i det här sammanhanget! 

Småskaligt, gripbart och demokratiskt
Idag är det NUTEK (Verket för näringslivsutveck-
ling) som är huvudfinansiär av det Sociala Koopera-
tivprojektet. Dessutom får man en del EU-pengar.

– När vi började 1998 så fanns det ett 30-tal so-
ciala kooperativ i landet. Idag är det drygt 100. 

Bo Blideman tror på ett företagande som är små-
skaligt, gripbart och demokratiskt. Och det gäller i 
ännu högre grad den verksamhet som den offent-
liga sektorn bedriver.

– De som sysslar med kooperativ utveckling är 
kanske inte några kritstrecksrandiga företagare. 
Det handlar mer om att jobba med människor, till-
sammans i utveckling. Då är det kanske viktigare 
att ha en pedagogisk eller humanistisk bakgrund. 
Sedan kanske man inte är så himla duktig på juri-
dik eller ekonomi. Men det är kompetens som man 
kan köpa in eller skaffa sig på annat sätt.

Behovet måste finnas
Bo Blideman tycker det är viktigt att slå fast att man 
bildar kooperativ för att man har behov. Man mås-
te tycka att det finns något som behöver förändras 
eller förbättras.

– Om alla är jättenöjda 
så finns det kanske ingen 
anledning, säger han. 
Det går så mycket mode 
i saker och ting. De som 
startar kooperativ ger 
för det mesta mer, men 
man får också mer. Man 
satsar engagemang och 
tid, man hittar lösningar 
som är kreativa, man slip-
per fråga och tramsa med 
kommunen och man har 
roligare. Man bestämmer 
själv över verksamheten 
så länge som man full-
följer det avtal man slutit 
med kommunen. 

Illojal konkurrens?
Ibland händer det att 
lokala företagare klagar 
över illojal konkurrens 

Telefon 
till ditt regionala 

kooperativa utvecklingscentra:
Norrbotten: 0924-570 00

Västerbotten: 090-71 19 50
Jämtland: 063-305 33

Västernorrland: 0611-55 07 30
Gävleborg: 026-12 30 43

Västmanland: 021-10 78 53
Dalarna: 0243-880 03
Uppsala: 018-12 80 80
Roslagen: 0176-176 50

Stockholm: 08-447 48 00
Gotland: 0498-20 38 17
Örebro: 019-17 02 50

Värmland: 054-18 37 40
Södermanland: 016-16 60 68
Östergötland: 011-23 95 40

Skaraborg: 0511-159 50
Älvsborg/Bohuslän: 0520-48 84 35

Jönköping: 036-13 04 91
Göteborg: 031-85 94 80
Halland: 0340-477 65

Kalmar län: 0491-203 34
Kronoberg: 0470-190 41
Blekinge: 0457-818 80
Skåne: 040-22 05 10
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från offentliga eller koopera-
tiva verksamheter, t ex kafé eller 
olika typer av servicejobb. Man 
menar att konkurrensen sned-
vrids när vissa kan ta mindre 
betalt eftersom de till stor del är 
offentligfinansierade. Men för 
Bo Blideman är inte detta något 
problem:

– ”Man får inte missbruka en dominerande ställ-
ning på arbetsmarknaden”, är den juridiska skriv-
ningen i denna fråga. Om man t ex öppnar ett kafé 
i en stad med flera kaféer så är det ok. Den kritiska 
gränsen går när man utgör 25% av marknaden eller 
mer. Då får man inte dumpa priserna. Men så fort 
vi har kostnadstäckning, vad gäller prissättningen, 
så är vi på det torra. Ändå är det viktigt att vi inte 
konkurrerar med prissättning – då är det bättre att 
konkurrera med kvalitet. Att vi försöker utveckla 
och producera någon vara eller tjänst som det finns 
ett behov av. Det sociala kooperativets främsta syfte 
är ju inte att generera vinst utan att ge medlem-
marna jobb. Vi fyller ett samhälleligt behov, det är 
viktigt att komma ihåg. 

Lätt att få basinformation
För den som går i tankar att starta ett kooperativ 
finns det idag gott om kunskap och hjälp att få. 

– Det första man ska göra är att ta kontakt med det 
regionala kooperativa utvecklingscentrat (se ruta). 
Där får man den basinformation som man behöver. 
Sedan går man tillbaka till sin grupp och diskuterar 
om detta kan vara något. I samarbete med den koo-
perative rådgivaren lägger man upp en projektplan, 
man kontaktar kommunen och andra intressenter. 
Man kan också få hjälp med att skriva stadgar och 
kanske ansöka om projektpengar. 

– På LSS-sidan har brukarna stor makt så även om 
kommunen kanske säger nej till en början, så har 
man ju möjlighet att starta ändå.

Synliggör människor
För dom som har svårt att förstå vad som händer 
på t ex ett årsmöte så är det vanligt att någon typ av 
företrädare finns med. De flesta sociala kooperativ 

Svårt att 

 vända en 

  supertanker!

arbetar mycket med att få bru-
karna med i verksamheten. 

– Det ligger i själva den koope-
rativa formen att allas synpunk-
ter och förslag ska respekteras, 
säger Bo Blideman bestämt. Det 
kooperativa förhållningssättet 
uppmuntrar till att synliggöra 

alla människor. Det innebär inte att det finns några 
garantier att så sker – men var i samhället finns det 
sådana? 

Bo Blideman säger att han har mest erfarenhet 
av kooperativ som omfattar både personal och bru-
kare. 

– Det innebär inte att andra former, bara brukar- 
eller bara personalkooperativ, behöver vara sämre, 
säger han. Hur brukarmakten konkret utformas får 
väl avgöras i fall till fall. Kooperativet är bara en 
form. Innehållet måste medlemmarna stå för.

Kooperativ som skyddat arbete
Till nästa vår kommer regeringen att lägga en ny 
proposition om Samhalls verksamhet. Troligen 
innebär den att Samhalls monopol på att bedriva 
skyddat arbete bryts upp. Som alternativ har man 
i utredningen framhållit de sociala arbetskoopera-
tiven. 

– Eftersom personer med utvecklingsstörning 
ofta har det svårt inom Samhall så innebär detta 
världens möjlighet, säger Bo Blideman entusias-
tiskt. Lägg därtill att lönebidragsutredningen fö-
reslår att det som idag är OSA-arbete (Offentligt 
Skyddat Arbete) ska kunna gå även till andra än 
kommunen, t ex till sociala kooperativ.

Så Bo Blideman är helt övertygad att den koope-
rativa tanken går en ljusnande framtid till mötes:

– Den kooperativa formen är en oöverträffad 
plattform för att förverkliga ambitioner tillsam-
mans. 

Och till dem som går i tankar att starta ett koope-
rativ så har han tre viktiga meningar på vägen: 

– Man måste våga! Man kommer inte att ångra 
sig! Det är jobbigt och roligt!

Text och bild: Hans Hallerfors

Bra hemsidor om 
sociala kooperativ:

www.kooperativutveckling.coop
www.socialakooperativ.com
www.skoopi.com

Nu finns en lättläst studiehandledning!
Vi har en idé. Studiehandledning på lättläst. Rune Nilsson. 
Studieförbundet Vuxenskolan. 2004. Pris 100 kr inklusive 
porto. Kan beställas från SV, fax: 08-668 28 20 eller 
e-post: ansgarie@sv.se 

Med gemensam kraft. En studiebok om sociala arbetskoope-
rativ. Bo Blideman och Eva Laurelii. 2003. Kommentus. 120 
A4-sidor. Pris 276 kr + porto.

Att vara behövd. Stöd och skapande av sociala arbetskoope-
rativ. Bo Blideman och Eva Laurelii. 1999. Kommentus. 100 
sidor. Pris 148 kr + porto.

Att arbeta för arbete. Juridisk handledning. Bo Blideman och 
Yngve Karlsson. 2003. Kommentus. 130 sidor. Pris 191 kr 
+ porto.

Att lä sa  om koopera t iv :
Att mötas på möten. Om beslutsfattande i sociala arbetskoo-
perativ. Video. Vuxenskolan och sociala Kooperativprojektet. 
Pris 375 kr.

Kan beställas från Sociala kooperativprojektet, 
Tel 0176-129 49, E-post: bosse@socialakooperativ.com
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I Tyskland finns en mängd specialskolor och många stora 
anstalter. Integreringen går långsamt. Man sitter fast i gamla 
strukturer, skriver Thomas Barow och liknar den tyska handikapp-
omsorgen vid en supertanker, medan den i små länder som Danmark och 
Sverige är mer som en segelbåt. Thomas Barow är specialpedagog vid en tysk 
grundskola. Dessutom känner han svenska förhållanden väl och forskar i vårt 
lands undervisning och vård av sinnesslöa under 1900-talets första hälft. 

E-post till Thomas Barow: tbarow@foni.net

Thomas Barow

Svårt att 

 vända en 

  supertanker!

”Es ist im 
intresse 
aller, 
dass er 
bald 
wieder 
auf Kurs 
kommt.”
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För cirka hundra år sedan var Tyskland 
ett mycket framstegsvänligt land när det 
gäller omsorgerna om utvecklingsstör-
da. Svenskar gjorde ofta studiebesök 
för att studera anstalterna och särsko-
lorna. Men för några decennier sedan 
vände denna trend. Nu reser tyskarna 
till Norden. Och med den internationella 
forskningen tycks man ha förlorat kon-
takten.

För nästan tre år sedan gick ett anskri genom Tysk-
land: Vid en jämförelse OECD-länderna emellan 
med det internationella skolprestationstestet PISA, 
som bl a mäter 15-åringars läsförmåga, kom de 
tyska eleverna långt ner. Framförallt var det den 
nära kopplingen mellan social härkomst och skol-
prestation som förskräckte. Särskilt illa till låg barn 
från fattiga förhållanden, ofta med migrationsbak-
grund. Till fackmännens överraskning var det Fin-
land som hamnade högst på listan. Sverige kom i 
övre mittfältet.

Sedan dess spökar den s.k. PISA-chocken i tyska 
facktidskrifter och kulturartiklar och skolpolitiker 
av alla kulörer reser till Norden för att lära känna 
deras skolsystem. 

Men ändå är det föga som ändrat sig i Tyskland 
sedan dess. Fackmän kritiserar främst skolans sätt 
att differentiera eleverna. Den tyska grundskolan 
slutar nämligen redan efter det fjärde skolåret 
– bara i delstaterna Berlin och Brandenburg efter 
det sjätte. Därefter delas eleverna upp i tre skolfor-
mer: En som leder till gymnasiet, en annan som 
leder till realskolan och så Hauptschule (huvud-
skolan). Bara i några få städer finns en enhetsskola 
som i Sverige.

Ett stort specialskolesystem
Parallellt med detta tredelade skolsystem finns ett 
institutionellt fast förankrat specialskolesystem. Det 
utgörs av självständiga skolor och är i stor utsträck-

ning oberoende av de allmänna skolorna. Det finns 
totalt tio olika specialskoleformer, som tar emot 
barn som vid inskrivningen i skolan, eller eventu-
ellt senare, visar sig ha ett funktionshinder. Utöver 
sådana specialskolor som finns i Sverige, finns det 
också specialskolor för elever med inlärningssvå-
righeter, språksvårigheter, fysiska funktionshinder, 
sociala och emotionella funktionshinder och för 
elever som är kroniskt sjuka. 
De barn som har  inlärningssvårigheter – de kalla-
des tidigare för hjälpskolbarn – är lika många som 
alla andra specialskolebarn tillsammans. 

Sedan 1994 finns det dock möjligheter för ett barn 
med funktionshinder att få gå kvar i den reguljära 
skolan – antingen i en specialklass eller som indivi-
duellt integrerad. Likväl går 87 % av barnen med 
funktionshinder i en specialskola och endast 13% 
av dem är integrerade. Och nästan alla barn med 
utvecklingsstörning (97%) går i specialskolor. 

Det är uppenbart att denna möjlighet att integre-
ra de funktionshindrade barnen inte kommer att 
minska antalet elever i specialskolorna nämnvärt. 
Tvärtom: Eftersom det finns en stark koppling mel-
lan diagnos på eleven och resurstilldelning har det 
totala antalet elever med stödbehov tilltagit under 
de senaste åren, och då både i de allmänna sko-
lorna och i specialskolorna.

De flesta vuxna bor kvar hemma
Ungefär 60 % av alla vuxna utvecklingsstörda bor 
fortfarande hos sina föräldrar. De flesta av de öv-
riga bor på stora traditionella anstalter, som ofta 
drivs av kyrkliga organisationer och med driftskost-
naderna ersatta av staten. Uppskattningsvis rör det 
sig om 53 000 personer. Inom anstalterna sker det 
förvisso förbättringar, t.ex. mindre boendeenheter 
eller parvis boende, men detta räcker inte till på 
långa vägar. 

Andra bor på mindre anstalter och bara ett min-
dre antal bor integrerat. Tusentals utvecklingsstör-
da människor är felplacerade på ålderdomshem, 
på vårdhem för icke utvecklingsstörda och inom 
psykiatrin. 

Lebenshilfe 

heter föräldraorganisationen 
i Tyskland. Till skillnad från 
FUB driver man ett stort 
antal inrättningar: ca 1 000 
gruppbostäder och mind-
re vårdhem, 500 dagliga 
verksamheter, 120 skolor, 
330 Kindergarten m.m. Bil-
derna, som är hämtade från 

Lebenshilfes verksamheter, har vi fått av Barbara Gies som arbetar med 
organisationens presskontakter. Foto: Peer Brocke. Man kan läsa mer 
om Lebenshilfe på deras hemsida: www.lebenshilfe.de  (Där finns en 
presentation på engelska som man kan ladda ner.)  Till vänster Lebens-
hilfes emblem.
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Vid en stor fackkongress i Berlin i december 2003 
framhöll en av deltagarna uttryckligen Sverige som 
ett gott exempel. Han betonade att förändrade 
former för omsorgerna om människor med utveck-
lingsstörning främst är en fråga om politisk vilja. 
Men han möttes av ett leende och man hänvisade 
som vanligt till de tomma offentliga kassorna. Det är 
dock inte det enda skälet till bristande förnyelse.

I skuggan av det förgågna
Medan flera stora sociala reformer genomfördes i 
Sverige efter andra världskriget, som t.ex. införan-
det av grundskolan 1962 och omsorgslagen 1954 
och 1967, härskade i Västtyskland Adenauer-er-
ans  ”restaureringspolitik”. Det förstörda landets 
återuppbyggnad stod i centrum. Inga experiment! 
ljöd det konservativa publikfriande valkampsmot-
tot. – Först under 70-talet genomfördes det en del 
social-liberala reformer, men de är inte jämförbara 
med de i Sverige, särskilt inte vad gäller skola och 
socialtjänst.

I Tyskland fick omsorgen om utveckingsstörda 
stå i skuggan av det förgångna. I ett betänkande 
om skolans framtid (1960) hette det så fint att det 
tyska folket måste avbörda sig en historisk skuld 
gentemot de människor, som genom lidande eller 
lyten är handikappade. Likväl ansågs förslaget att 
separera specialskolorna från den allmänna skolan 
som ett betydande framsteg.

I det forna Östtyskland innebar den sociala ut-
vecklingen att de utvecklingsstördas försörjning ga-
ranterades, men inte mycket mer. Bara en del av de 
man kallade ”imbecilla barn” gick i ”hjälpskolor”. 
De med svårare funktionshinder hänvisades från 
och med 70-talet till s.k. habiliteringspedagogiska 
vårdinrättningar. Andra ”imbecilla och idiotiska 
barn och ungdomar” placerades på vård- och ål-
derdomshem.

I glädjen över de båda tyska staternas återfören-
ing 1990 kom medvetandet om növändiga sociala 
reformer i bakgrunden. Och den nuvarande koali-
tionen mellan socialdemokrater och de gröna står 
inför den nästan olösliga uppgiften att ta itu med 
en rad viktiga men impopulära reformer. I blick-
punkten står främst finans- och arbetsmarknadspo-
litiken. På sin höjd är ”hälsopolitik” ett samtalsäm-
ne, men då endast om möjligheterna att privatisera 
kostnaderna. Utvecklingsstördas behov står långt 
ner på den politiska dagordningen.

Ingen politisk vilja
Att så få förändringar har ägt rum inom området 
utvecklingsstörning har främst institutionella orsa-
ker. De etablerade inrättningarnas tendens att bi-
behålla sig själv är omisskänlig. Kompetensen och 
ansvaret för habiliterande insatser är splittrad mel-
lan organisationer som styrs av stat, delstater och 
kommuner.

Det finns varken politisk vilja eller styrmedel för att 
kunna åstadkomma förändringar så som i Sverige. 
Detta gäller såväl allmänna skolor som specialsko-

lor och de talrika 
anstalterna. En 
kritiker av de tys-
ka förhållandena, 
f.d. professorn i 
psykiatri, Klaus 
Dörner, säger att 
utvecklingsstörda, 
med aldrig så stor 
förmåga att klara 
sig på egen hand, 
kvarhålls på an-
stalterna som en 
ekonomiskt vär-
defull gisslan.

Som en bidra-
gande faktor till-
kommer att de 
utvecklingsstör-
das föräldraorga-
nisation – Lebens-
hilfe – har en helt 
annan struktur 
än FUB i Sverige. 
Lebenshilfe har 
sedan 60-talet 
själv grundat tal-
rika särskolor och 
boenden, som 
på sin tid visser-
ligen betydde ett 
enormt framsteg, 
men som ofta inte 
längre verkar tids-
enliga. Även här 
är problemet att 
institutioner en-
dast långsamt för-
ändrar sig själva. 
Och någon annan 
inflytelserik lob-
byorganisation än 
Lebenshilfe finns 
inte. Självhjälpsgrupper som ”People first” finns 
visserligen, men de har inte den nödvändiga pre-
stigen.

Det ska dock framhållas framhållas att yrkesfolk 
inom handikappomsorgen har fått en allt större 
förståelse för att reformer är nödvändiga och det 
finns många som vill åstadkomma förändringar. 
Men Tyskland befinner sig i en svår omställnings-
situation vars resultat är omöjliga att förutse.

En danska sammanfattade en gång den tyska pro-
blematiken träffande så här: Små länder som Dan-
mark och Sverige är rörliga som segelbåtar jämfört 
med Tyskland som liknar en supertanker.

”Es ist im intresse aller, dass er bald wieder auf 
Kurs kommt.”
Översättning: Gottfried Grunewald

Bundespräsident Johannes Rau. 
Foto: Thomas Barow.

Förbundspresidenten 
och anstalterna

Den förre tyske presidenten Johan-
nes Rau (president 1999-2004) 

deltog i 100-års-firandet av ”Diakonie 
Stetten” – en av de större anstalterna 
i Tyskland – i maj förra året. På en fråga 
om utvecklingen mot öppna omsorger 
eller anstaltsvård även i framtiden sva-
rade han:

”Öppna omsorger har två aspek-
ter. Å ena sidan kan det innebära en 
kvalitetsminskning, men å andra en 
kvalitetsökning, som i de många sam-
hällen som har dagcentra. För bara 
några årtionden sen fanns det ju inga 
sådana. De har betytt ett viktigt fram-
steg i många städer. Min uppfattning 
är att stora inrättningar med deras dif-
ferentieringsmöjligheter är oersättliga. 
Därför tror jag förvisso att vi måste en-
gagera oss för att behålla inrättningar 
av denna storlek, såväl som de som är 
ännu större.”
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Kommunerna, Finspång, Vingåker, Trosa, 
Gnesta, Sala och Strängnäs, har anklagat 
Stockholms kommun för att dumpa dyra 

LSS-fall hos dem. Bakgrunden är det nya utjäm-
ningssystemet för LSS-kostnader som trädde i kraft 
i våras. 

Utjämningssystemet innebär att de kommuner 
som har höga LSS-kostnader blir kompenserade 
från en pott dit de kommuner som har låga kostna-
der betalar. Stockholm, som är en stor inbetalare 
till denna pott, har nu aviserat att man vill säga upp 
avtalen med vårdgivare i andra kommuner och 
att kostnadsansvaret så småningom måste övergå 
till vistelsekommunen. De flesta personer som det 
handlar om är äldre och har bott stora delar av sitt 
liv i dessa kommuner. 

Andra kommuner, som Västerås, Tyresö och 
Nacka har aviserat att man vill följa Stockholms ex-
empel. Täby kommun har redan sagt upp sina avtal 
för LSS-boende utanför kommunen.

Kampanj mot LSS
Kommunförbundet, som sedan länge bedriver en 
kraftfull kampanj mot handikapplagen LSS, har 
sett en chans att få ytterligare ammunition. 

Ellinor Englund, förbundsjurist på kommunför-
bundet säger så här till tidningen ”Dagens Samhäl-
le” (3/04):

”Grundproblemet är att kommunerna inte har 
råd med den här verksamheten. Kommunerna är 
desperata, kostnaderna för LSS-lagstiftningen har 
ökat fruktansvärt mycket.” 

Även de privata vårdgivarnas branschorganisa-
tion, PRIVO, har ställt sig bakom de protesterande 
kommunerna. Man är rädd att utjämningssystemet 

ska leda till att kommunerna säger upp avtalen 
med medlemmarna.

Kommunarrest för funktionshindrade?
Mats Pertoft är en av arkitekterna bakom LSS-ut-
jämningen mellan kommunerna. Han är dessutom 
kommunalråd i Södertälje och sitter med i Miljö-
partiets partistyrelse. 

– Bakom det s k LSS-upproret ligger egentligen 
en feltolkning. Man gör fel när man siktar in sig på 
§ 17a i LSS. Det är den paragrafen som möjliggör 
för kommunerna att erbjuda någon plats utanför 
kommunen om det t ex finns specialresurser där. 
Det går inte att, som kommunupproret gör, kräva 
att den ursprungliga hemkommunen ska ha kvar 
plikten att betala för evigt. Det skulle ju innebära 
ett slags kommunarrest för funktionshindrade! Det 
är självklart att funktionshindrade över 18 år, precis 
som vi andra, ska skrivas där man bor och att det är 
den kommunen som måste ta ansvar för eventuella 
insatser.

På samma sätt är det med kritiken av utjämnings-
systemet som man inte verkar ha förstått riktigt. 
Utjämningssystemet kommer ju på sikt att göra det 
olönsamt att försöka skicka iväg kostnaderna till 
någon annan kommun. Tvärt om innebär det nya 
systemet ett kraftigt ekonomiskt incitament att ta 
hand om sina egna medborgare med funktionshin-
der på bästa sätt.

Det finns brister
Men enligt Mats Pertoft finns det två stora brister i 
det nya utjämningssystemet, där ger han LSS-upp-
roret rätt. 

”LSS-upproret 
har inte förstått
utjämningssystemet”

Sex småkommuner har gemensamt protesterat mot att 
personer med funktionshinder som flyttar till kommu-
nen också ska vara skrivna där. De kallar sig LSS-
upproret och har fått kraftigt eldunderstöd av Kom-
munförbundet och branschförbundet PRIVO som 
organiserar de privata vårdbolagen. ”Vill de att 
funktionshindrade ska ha kommunarrest?” 
undrar Mats Pertoft som är kommunal-
råd i Södertälje.
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B akgrunden var att Vård- och servicenämn-
den i Enköpings kommun beslutade att säga 

upp den ena baslägenheten till två gruppbostäder, 
Då överklagade en av de boende beslutet till läns-
rätten. Han skrev bl a så här:

"Kommunen hänvisar de boende till en annan 
s.k. basenhet som ligger drygt 800 meter från de 
boendes lägenheter. Flera av de boende kommer 
inte att på egen hand kunna ta sig till detta gemen-
samma utrymme och den omedelbara tillgången 
till personal upphör under såväl dagtid som nat-
tetid.” 

Socialnämnden hävdade i länsrätten att samman-
slagningen av de två baslägenheterna inte skulle 
försämra de boendes trygghet. Men länsrätten gav 
kommunen bakläxa och ansåg att den boende en-
ligt LSS hade rätt att ha tillgång till baslägenhet 

– För det första gäller det den eftersläpning som 
finns i systemet. Det tar två år innan en kostnads-
ökning ger utdelning i form av ökade anslag från 
utjämningssystemet. 

För det andra så kan de som har väldigt höga 
kostnader på individnivå missgynnas. Ofta är det 
så att de personer som genom avtal förflyttas till en 
annan kommun har större behov än genomsnittet. 
Men det får vistelsekommunen ingen kostnadstäck-
ning för, om personen så småningom blir skriven 
där. Därför är det lätt att förstå kommuner, som t ex 
Finspång, som bara har 21 000 invånare och där det 
nu fattas 40 miljoner kr i handikappomsorgen.

Jag har talat med Per Arne Fial, som var den som 
konstruerade det nya utjämningssystemet. Han 
och jag är ense om att något måste göras åt de bris-
ter som finns. Man borde kunna diskutera om man 
kan återgå till det tilläggssystem som fanns innan 
utjämningssystemet. Det innebar att småkommu-

ner med stora kostnader på individnivå fick dela 
på en speciell statsbidragspott på ca 100 milj kr.

Besviken på Kommunförbundet
Mats Pertoft anser att det finns en stor risk att vi får 
en debatt där ingen vill ge funktionshindrade deras 
mänskliga rättigheter. Han är mycket besviken på 
Kommunförbundets agerande när det gäller LSS.

– Trots att vi i den här kommunen skrivit till Kom-
munförbundet och bett dom att utforma riktlinjer 
för samarbetet mellan kommunerna i LSS-frågorna, 
så sker det ingenting. Det verkar helt enkelt som 
om en stor falang inom Kommunförbundet satsar 
på att det ska bli kaos inom handikappomsorgen så 
att staten tvingas ta över. Men en sådan inställning 
är helt åt skogen! Det kommer verkligen att drabba 
de funktionshindrade!

Text och bild: Hans Hallerfors

eftersom han ”bor i en gruppbostad i form av ser-
vicebostad”(!).

Kommunen överklagade till kammarrätten och 
skrev att eftersom de aktuella personerna inte hade 
LSS-insatsen gruppbostad utan istället en service-
bostad så behövde man inte ha någon gemensam-
hetslokal i nära anknytning till bostaden.

Kammarrätten ändrade inte länsrättens dom. 
Man konstaterade att de som bodde i gruppbosta-
den beviljats plats i en sådan enligt Omsorgslagen 
(som gällde fram till 1994). När LSS kom så be-
stämde man att insatser enligt omsorgslagen också 
skulle gälla enligt LSS. Därför skall de aktuella bo-
städerna betraktas som en gruppbostad och de som 
bor där ska ha rätt till ett gemensamhetsutrymme.
Kammarrättens i Stockholm dom 2004--04-36 i mål nr 8197-03.

Det är viktigt för kommunens handläggare att ha klart 
för sig skillnaden mellan gruppbostad och servicebostad. 
I Enköping rörde man till det ordentligt. 

i gruppbostad

Rätt till gemensamhetsutrymme

(men inte i servicebostad)
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I en studie har jag följt 76 ungdomar med di-
agnosen MBD eller DAMP i femton år, från 
tonårstiden upp i vuxen ålder. Den i dag ofta 
använda diagnosen ADHD hade ännu inte 

börjat användas när studien påbörjades. För enkel-
hets skull använder jag mig i artikeln av ADHD som 
en samlingsdiagnos – trots att MBD-, DAMP- och 
ADHD-diagnoserna inte är helt synonyma.

Många hade 
en lindrig utvecklingsstörning
Nästan hälften av de ungdomar jag följt, 47%, har 
under sin skoltid gått i en klass för barn med inlär-
ningssvårigheter, i hjälpklass eller i särskola. Även 
om förmodligen inte alla skrevs in i särskola på 
grund av kognitiva problem, utan ibland också av 
beteendemässiga skäl, kan ändå flertalet betraktas 
ha en lindrig utvecklingsstörning. 

Jag har i sommar försökt göra en jämförelse mel-
lan denna grupp ungdomar (grupp I) och den öv-
riga gruppen på 53%, som inte har någon utveck-
lingsstörning (grupp II).

82% hade behandlats för depression
Grupp I har per definition minst två diagnoser; 
ADHD och utvecklingsstörning. Men det är också 
vanligt i gruppen med ytterligare neuropsykiatriska 
diagnoser – framför allt Aspergers syndrom eller 
autism. Andra vanliga diagnoser är depression och 
tvångssyndrom. 

Psykiatrisk problematik är över huvud taget myck-
et vanligt i båda grupperna. Totalt har 82 % någon 

gång i sitt liv behandlats för depression och 14 % 
för tvångssyndrom. 11 % har haft en psykos. 

Den i särklass tyngsta problematiken har de som 
samtidigt har diagnoserna ADHD, utvecklingsstör-
ning och psykos.

Brister i psykiatrin
Den psykiska ohälsan är stor i båda grupperna. 
Många har haft kontakt med psykiatrin. Totalt har 
83 % någon gång i livet sökt psykiatrisk hjälp.

Besvikelsen över denna hjälp – eller snarare av-
saknad av hjälp – är mycket stor i båda grupperna. 

Kunskaperna om och intresset för personer med 
utvecklingsstörning har av tradition varit mycket 
skralt inom psykiatrin. Samma kan sägas angående 
kunskaperna om, och intresset för, personer med 
neuropsykiatriska svårigheter. Kombinationen av 
både utvecklingsstörning och en neuropsykiatrisk 
problematik har knappast gjort denna grupp män-
niskor mer välkomna till psykiatrin.  

Under senare år har dock kunskaperna och in-
tresset om dessa funktionshinder ökat inom barn-
psykiatrin, medan de bristfälliga kunskaperna fort-
farande består inom vuxenpsykiatrin. 

En enkät, som jag skickade till vuxenpsykiatrin i 
samband med undersökningen, visar dock på ett 
långsamt vaknande intresse för denna grupp män-
niskor.

Brister i habiliteringen
Än mer oroande är att många pekar på bristfälliga 
kunskaper även inom vuxenhabiliteringen.

Personer med både 
utvecklingsstörning och ADHD 

Ungdomar med både utvecklingsstörning och neuro-
psykiatriska diagnoser, t ex ADHD, far mycket illa. 
Det menar Lennart Lindqvist som i en studie har följt 
ungdomar med dessa diagnoser från tonårstiden 
upp i vuxen ålder. 

Av leg psykolog Lennart Lindqvist

far illa
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Framför allt saknas här psykiatrisk kompetens. Av 
en motsvarande enkät till vuxenhabiliteringarna i 
Sverige framkommer också svårigheten att få behö-
rig personal – framför allt på läkarsidan. I svaren 
från habiliteringarna uttrycks ofta också ett miss-
nöje över ett dåligt samarbete med psykiatrin.

Ytterligare ett dilemma är att vuxenhabilitering-
ens personkrets definieras mycket olika i olika de-
lar av landet. Samtliga tar i enlighet med LSS emot 
personer med utvecklingsstörning, autism och As-
pergers syndrom, medan det är mera oklart med 
dem som bara har diagnosen DAMP eller ADHD.

Flertalet habiliteringar tar över huvud taget inte 
emot denna grupp, andra tar emot svåra fall och ett 
fåtal habiliteringar tar emot alla med motivering att 
de tillhör LSS – personkrets 3.

Få är gifta eller sammanboende
Inte helt förvånande ingår flertalet i grupp I bland 
dem i undersökningen, som har sämst prognos 
– både när det gäller att få arbete och klara av ett 
eget boende. Kanske lite mer förvånande är att 
även grupp II har haft mycket stora svårigheter på 
arbetsmarkanden – trots bättre kognitiva resurser.

Även i det sociala livet har 
grupp I störst svårigheter. 
Mycket få i denna grupp är 
gifta eller sammanboende 
med någon. Inga har barn. 
Få har några vänner att vara 
tillsammans med. De flesta 
lever ett mycket ensamt och 
isolerat liv – framför allt i 
eget boende. Gruppboende 
skapar en viss gemenskap. 
Överraskande många bor 
fortfarande hemma hos sina 
föräldrar.

Brottslighet
När det gäller brottslighet är 
denna generellt låg i båda 
grupperna. Det är dock in-
tressant att se att det finns en 
viss skillnad mellan grupper-
na när det gäller de begång-
na brotten. I grupp II består 
brotten vanligtvis av impul-
siva handlingar – rattfylleri, 
stöld, rån och misshandel, 
medan brotten i grupp I är 
något mera svårförståeliga 
och svårförklarliga, även om 
de också har inslag av impul-
sivitet – mordbrand, olaga 
hot och sexuella övergrepp. 
I ett fall ville den som begick 
brottet bara ”känna hur det 
skulle kännas att råna nå-
gon”. 

Överraskande många i grupp I som begått allvar-
liga brott har, förutom ADHD, fler än en diagnos, 

t ex Aspergers syndrom, autism, utvecklingsstör-
ning och psykos. Anmärkningsvärt är också det 
stora inslaget av tvångssyndrom i denna grupp.

Vanligt med rättspsykiatrisk vård
Som Kanold visat i sin doktorsavhandling Vårdens 
ordningar har utvecklingsstörda normöverträdare 
alltid vållat problem, eftersom de inte passat in nå-
gonstans. Situationen är om möjligt än svårare för 
dem som har dubbeldiagnoserna neuropsykiatriskt 
funktionshinder och utvecklingsstörning, eftersom 
det innebär att man samtidigt är impulsiv och har 
svårt att riktigt förstå vad man sysslar med. 

Den vanligaste påföljden har varit rättspsykiatrisk 
vård. Men efter det att den rättspsykiatriska vården 
avslutats har det inte funnits någonstans dit man 
kunnat slussa dem vidare, vilket lett till att flera 
hamnat på institutioner för missbrukare – trots 
att de inte har något missbruk – eller på hem för 
psykotiska personer – trots att de inte har någon 
psykos.

Grupp II saknar LSS-insatser
Föräldrarnas situation är mycket svår i båda grup-

perna. Kanske lite förvå-
nande har föräldrarna till 
barn i grupp II det svårare 
än föräldrarna till barn i 
grupp I. Detta har som tidi-
gare nämnts att göra med att 
enbart diagnoserna DAMP 
eller ADHD inte ger rätt till 
LSS-insatser – trots att flera 
av barnen har svåra psykia-
triska problem. Däremot har 
flertalet i grupp I olika LSS-
insatser – inte på grund av 
den neuropsykiatriska diag-
nosen utan på grund av ut-
vecklingsstörningen.

Detta innebär bland annat, 
att föräldrarna i grupp II ofta 
måste stötta barnen både 
ekonomiskt och praktiskt. 
Det senare gäller inte minst 
städning men även tvätt och 
matlagning. Och detta är 
inte så lätt, eftersom de flesta 
föräldrar börjar komma upp 
i åren. Flertalet föräldrar är 
i dag i 60- och 70-årsåldern 
och några till och med i 80-
årsålern, då den egna orken 
och hälsan samtidigt börjar 
svikta.

Inte heller finns det något 
stöd till äldre föräldrar – vare 
sig från psykiatrins eller  so-
cialtjänstens sida. Tvärtom 
möts många äldre föräldrar 

av misstro och sekretess, när de på olika sätt försö-
ker hjälpa sina vuxna barn.

Läs mer!
Ensam på krokig väg – 10 undersök-
ningar om vuxna och äldre med MBD/
DAMP/ADHD, Aspergers syndrom och 
Tourettes syndrom. Lennart Lindqvist. 
2004. 286 sidor.
Boken tar bland annat upp situatio-
nen för vuxna och äldre med olika 
neuropsykiatriska diagnoser i da-
gens svenska samhälle, föräldrarnas 
och syskonens situation och hur det 
är att vara gift med någon som har 
en neuropsykiatrisk diagnos.
Boken kostar 150 kronor och kan 
beställas genom Kalmar kommun, 
Barn- och ungdomsförvaltning-
en. Tel 0480-450000 eller e-post: 
barnungdom@kalmar.se
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Många bär också på dystra minnen om hur man 
under många år i vården anklagats för att ha varit 
orsak till barnens problem.

Vårdens Svarte Pettrar
Sammanfattningsvis kan konstateras att både per-
soner med utvecklingsstörning och personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder, som är i behov 
av psykiatrisk hjälp, är vårdens Svarte Pettrar – ing-
en är speciellt intresserad av att ha dem. 

Psykiatrin väljer sina patienter – i varje fall när det 
gäller intresse och engagemang. Kanske gör man 
det även av vanmakt.

Samtidigt visar dessa två grupper - tillsammans 
med missbrukare - genom sin blotta existens på 
stora brister och blottor i den svenska välfärden. 

Även äldre personer behöver hjälp
För det mesta handlar dessa problem om unga 
förtidspensionärer. Men även äldre personer, som 
förutom sin psykiatriska problematik, även fått 
kroppsliga sjukdomar, försämrad motorik, syn- och 
hörselsvårigheter o s v, kommer att bli mycket märk-

bara inom den framtida vården. Därför behöver 
satsningar göras redan idag på dessa mycket hårt 
och synnerligen orättvist drabbade människor. 

Det satsningar som behöver göras är 
• förbättrat stöd på arbetsmarkanden, 
• förbättrat stöd i boendet, 
• bättre vårdformer – inte minst bättre mellan-

vårdsformer för dem med svåra problem, 
• ökade kunskaper hos psykiatri och habilitering 

samt bättre samverkan mellan dessa två instanser 
– bland annat i form av samverkansteam.

Referenser
Lindqvist L (2004), Ensam på krokig väg. Kalmar: Kal-
mar kommun.

Ekdahl B och Mellfeldt Milchert S (1995), Psykiskt 
störda utvecklingsstörda/hjärnskadade. Erfarenheter och 
förslag till åtgärder. Stockholms läns landsting.

Gustafsson C (2003), Intellectual Disability and Mental 
Health Problems. Institutionen för neurovetenskap, 
Uppsala universitet.

Kanold A (2004), Vårdens ordningar. Tvångsvård av 
normöverträdare med bristande begåvning. Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet.

R egeringen
 
föreslår nu att också perso-

nalen inom LSS-verksamheten ska ha 
anmälningsplikt om man upptäcker miss-
förhållanden. Dessutom vill man föra in 
bestämmelser om kvalitetssäkring och doku-
mentation.

Under flera år har personal som arbetar i en 
gruppbostad enligt LSS inte haft samma skyldighet 
som vårdpersonal i t ex äldreomsorgen att anmäla 
missförhållanden. När bestämmelserna om anmäl-
ningsplikt infördes i Socialtjänstlagen glömde man 
bort LSS! Det vill nu regeringen äntligen, efter fle-
ra påstötningar från Socialstyrelsen, rätta till.

Gott stöd, god service och trygghet
I framtiden kommer man att vara skyldig att se till 
att de personer som får insatser enligt LSS får ett 
gott stöd och god service och lever under trygga 
förhållanden.

Den som får kännedom om ett allvarligt missför-
hållande ska genast anmäla detta till den som är 
ansvarig för verksamheten. Den som är ansvarig 
ska vara skyldig att utan dröjsmål rätta till missför-
hållandet. Om så inte sker, är den ansvarige skyldig 
att anmäla missförhållandet till tillsynsmyndighe-

ten. Anmälningsskyldigheten ska också gälla den 
som handlägger ärenden enligt LSS eller lagen 
(1993:389) om assistansersättning.

Kvaliteten ska säkras
Regeringen föreslår också att kvaliteten i LSS-verk-
samheten systematiskt och fortlöpande skall ut-
vecklas och säkras. Uppföljning och utvärdering av 
verksamheten ska göras av den eller de nämnder 
som svarar för insatserna enligt LSS. 

Beslut skall dokumenteras
Dessutom föreslår en förbättrad dokumentation av 
LSS-ärenden.  Handläggning som berör enskilda 
och som berör genomförande av beslut om insatser 
enligt LSS ska dokumenteras. Dokumentationen 
skall utvisa vilka beslut och åtgärder som vidtas i 
ärendet samt faktiska omständligheter och händel-
ser av betydelse. Dokumentationen skall utformas 
med respekt för den enskildes integritet och den 
enskilde ska ha insynsrätt i dokumentationen. Be-
stämmelserna om dokumentation ska också gälla i 
enskild verksamhet. 
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 
januari 2005.  Hela dokumentet finns att läsa på 
www.social.regeringen.se.

Skyldighet att anmäla missförhållanden Äntligen!
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Rätten att flytta

I ntra har tidigare berättat om en kvinna i 40-års-
åldern som bodde i en gruppbostad med stöd 

av LSS i Burlöv kommun. Eftersom hon arbetade 
i grannkommunen Lund ville hon flytta dit för att 
slippa pendla. Men där ansåg man att hennes be-
hov var tillgodosedda i Burlöv. Både länsrätt och 
kammarrätt ansåg däremot att hon hade rätt till att 
bo i Lund. Nu har även Regeringsrätten gett henne 
rätt till det. Domslutet är av stor vikt.

Regeringsrätten skriver att utrymmet för att ta 
hänsyn till i vad mån behovet av insatser är tillgodo-
sett i hemkommunen torde vara mycket begränsat. 
I annan fall skulle syftet med bestämmelsen att även 
svårt funktionshindrade ska få flytta dit de önskar 
förfelas, skriver man. Kvinnan har länge arbetat i 
Lund och hon har en varaktig anknytning dit och 
hennes önskan är klar och bestämd. Det kan då inte 
vara förenligt med 16 § 2 st i LSS att vägra henne 
möjlighet att bosätta sig där, oavsett att gruppboen-
det i Burlöv tillgodoser hennes behov av stöd och 
service i boendet, skriver Regeringsrätten.
Mål nr 5052-03, dom 2004-06-28.

Korttidsvistelse 
även kortare tid än ett dygn

E n pojke med bl a Aspergers syndrom ville delta 
i en verksamhet en eftermiddag i veckan. Den 

drivs i enskild regi  med särskild inriktning på barn 
med hans problem. Han önskade få insatsen som 
korttidsvistelse enligt LSS.

Socialnämnden i Nacka avslog hans ansökan där-
för att han inte var borta minst ett dygn från hem-
met.

Länsrätten refererade till regeringens kommen-
tarer till LSS, att den enskildes önskemål och behov 
så långt som möjligt bör vara avgörande vid val av 
utformningen av korttidsvistelsen. Därför bör hans 
ansökan beviljas. Det tyckte även kammarrätten.

Kommentar: Även om korttidsvistelse regelmäs-
sigt har bedömts avse en längre tid står det inget i 
regeringens kommentarer om tiden. Huvudsaken 
är att det ger milöombyte och rekreation och möj-
lighet till personlig utveckling.  
Kammarrätten i Stockholm mål 1021-04, 2004-08-20

Det var ingen LSS-bostad

E n psykiskt funktionshindrad kvinna ansökte  
om bostad med särskild service i Mörbylånga 

kommun på Öland. Hon beviljades bostaden men  
”placerades” på ett hem i Mönsterås på fastlandet. 
Hon vantrivdes och önskade få flytta till en grupp-
bostad på Öland.

Länsrätten ansåg inte att hon hade en ovillkorlig 
rätt att få ett boende på hemorten. Hon överkla-
gade i kammarrätten som remitterade ärendet till 
Socialstyrelsen. Där upptäckte man att hemmet 
inte hade tillstånd bedriva verksamhet enligt LSS, 
utan endast enligt socialtjänstlagen. Därför gav 
kammarrätten henne rätt till den önskade om-
placeringen. Bostaden bör vara belägen i hennes 
hemkommun. 
Kammarrätten i Jönköping mål 2978-03, 2004-08-06

Fick både ledsagare 
och korttidsvistelse

E n nära 50-årig man i Växjö har autism och bor 
i en gruppbostad. Han ansökte om att få ha sin 

pappa som ledsagare till ett en veckas familjeläger 
i Skåne och om att få lägeravgiften betald av kom-
munen. Lägret hade speciell inriktning på autism.

Omsorgsnämnden och länsrätten beviljade en-
dast en del av hans ansökan, men kammarrätten 
bedömde lägret som korttidsvistelse. Därför hade 
han rätt både till ledsagare och till att få avgiften 
betald. Kammarrätten framhöll särskilt hans behov 
av att få umgås med andra personer med autism 
och med sin far.
Kammarrätten i Jönköping mål 2179-03, 2004-02-20

Nya
LSS-domar
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Karl kommenterar:

Socialstyrelsen har tillsammans 
med länsstyrelserna publicerat 
en rapport över tillsynen 2003 

av kommunernas sociala verksam-
het. I ärenden som berörde handi-
kappomsorgen fann man brister i 
20% i dem som bedrevs med stöd 
av socialtjänstlagen och i hela 40% i 
dem som bedrevs med stöd av LSS. 

I LSS-ärenden som berörde en-
skilda fann man brister i 20% av 
fallen.

Nio länsstyrelser framhöll särskilt 
brister i kommunernas uppsökande 
verksamhet, samt i de riktade infor-
mationsinsatserna, i kartläggning och inventering. 
Följden blir bland annat att kommunerna har svårt 
att planera behovet av bostäder och daglig verk-
samhet.

Åtta länsstyrelser ansåg att bedömningen av be-
hovet av insatser blivit snävare. Kommunerna prö-
ver t ex inte om beslutade insatser överensstämmer 
med den enskildes ansökan och dennes behov. Ut-
redningarna styrs av vilka insatser som finns i kom-
munen och föräldraansvaret lyfts allt oftare fram 
när man inte vill bevilja en insats. Handläggare har 
ofta svårt att hävda handikappomsorgens behov 
gentemot andra verksamheter. Man förmår inte 
definiera vad handikapplagens skrivning om ”goda 
levnadsvillkor” innebär.

Insatsen personlig assistent organiseras och ut-
förs i några kommuner som hemtjänst, vilket stri-
der mot lagens intentioner. 

Samlokalisering av olika verk-
samheter blir allt vanligare, Det 
kan röra sig om flera deltagare 
med olika funktionshinder i sam-
ma dagliga verksamhet eller fler 
boende i samma bostad med sär-
skild service.

Men rapporten visar också på po-
sitiva trender. I många kommuner 
har planeringen av bostäder med 
särskild service ”blivit medvetnare 
och mer kunskapsbaserad.” Man 
arbetar aktivt för att kunna verk-
ställa gynnande beslut och domar. 

Under året har åtta länsstyrelser 
ansökt om sanktionsavgift hos länsrätten. Man räk-
nar med att i höst publicera en särskild rapport om 
icke verkställda beslut.

Elva länsstyrelser skriver att det fortfarande är 
svårt att rekrytera och behålla kontaktpersoner, 
kontaktfamiljer, ledsagare och ibland även person-
liga assistenter.

Sammantaget visar rapporten på allvarliga bris-
ter i kommunernas handikappomsorg. Samtidigt 
är det tydligt att länsstyrelserna nu börjat ta sitt till-
synsuppdrag på allvar.

Länsstyrelserna 
har skärpt sig

F ör tredje gången har nu Socialstyrelsen och 
länsstyrelserna inventerat brister i kommu-
nernas beslut. 

Undersökningen visar hur situationen var den 
sista december 2003. Jämförelse görs med förra in-
venteringen år 2001.

2 300 beslut som inte verkställts
Det fanns nu knappt 2 300 beslut som inte verk-
ställts, vilket innebär en minskning i genomsnitt 
med åtta procent. Men för boende för vuxna före-

låg en ökning med 42 % och för daglig verksamhet 
med hela 58%. Det är anmärkningsvärt, inte minst 
det sista.

100 bostäder för vuxna
Antalet ej verkställda domar har minskat till 130,  
vilket innebär 24 %. Av dem gällde 100 bostad för 
vuxna.

Antalet avslag, trots att man har bedömt att behov 
föreligger, har ökat med 27 % till drygt 220. Skä-
let till det uppges vara att alltfler kommuner avslår 

Länsstyrelsen 
har hand om tillsynen

Länsstyrelsen får inspek-
tera LSS-verksamhet. Man 
ska ge råd till allmänheten 
och till kommunerna och 
verka för att kommuner 
och landsting planerar sin 
verksamhet. Man ska även 
främja samverkan mellan 
dessa och andra samhälls-
organ.

Social tillsyn 2003, Resultat av länsstyrelsernas 
tillsyn, 98 sidor, Pris: 76 kr. Beställs från  webbu-
tiken eller Socialstyrelsens kundtjänst, 
Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se  
Artikelnummer 2004-109-12. Kan också laddas 
ner gratis från: www.sos.se

Ej verkställda beslut och domar

Karl Grunewald har läst tre rapporter från Socialstyrelsen.
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R egeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag 
att kartlägga landstingens habilitering och 
rehabilitering för vuxna med funktionshin-

der. Frågan har varit vilka resurser som finns, vilka 
behov som tillgodoses och vilka som inte gör det. 

Omöjligt att få ett samlat grepp
Det blev som man kunde ana – omöjligt att få ett 
samlat grepp över den vildvuxna flora som utveck-
lat sig sedan habiliteringen togs ut ur omsorgsverk-
samheten och in i hälso- och sjukvården. 

Socialstyrelsen kunde helt enkelt inte få reda på 
hur många som får del av habilitering och rehabi-
litering, än mindre hur stort behovet är – inte ens 
hur långa väntelistorna är! 

Det kan i och för sig vara förståeligt när det gäller 
rehabiliteringen, därför att den sällan har en sam-
manhållen organisation, utan utgör en funktion 
som varje enskild klinik eller enhet tar ansvar för. 
Men när det gäller vuxenhabilitering är det allvar-
ligt. Här gäller det personer med varaktiga funk-
tionshinder. De behöver råd och stöd under långa 
och ofta upprepade perioder av ett flexibelt team 
med specialkunskaper på just deras tillstånd. 

Långt avstånd till vuxenteamen
På omsorgslagens tid var det självklart att persona-
len på gruppbostäder hade nära kontakt med sitt 
team. Det var ju samma huvudman! Idag har av-
ståndet ökat och det är inte alls självklart längre att 
den boende får tillgång till vuxenhabilitering. Den 
formella rätten till råd och stöd finns förvisso, men 
LSS nämns inte ens i inventeringen! Kanske får vi 
i den kommande råd- och stödutredningen veta 
hur många inom habiliteringen som får insatsen 
råd- och stöd.

Hälften har målsättning
Något fler än hälften av landstingen har antagit 
mål för sin habiliteringsverksamhet. Där dessa är 

målgruppsanknutna gäller de huvudsaklingen per-
soner med rörelsehinder, utvecklingsstörning och 
neuropsykiatriska tillstånd.

Bemötandet är bra när man får tag i någon
Socialstyrelsen har även, i en enkät, frågat brukar-
organisationer, bl. a. Riksförbundet FUB. 

På frågan vad som är mycket bra svarar FUB att 
ljusglimtar alltid finns på sina håll i form av mycket 
bra och kompetent personal. Bemötandet är bra 
när man äntligen får tag på någon. 

Men det finns mycket som fungerar dåligt. Skill-
naderna mellan landstingen är oacceptabelt stora 
och det finns brister i övergången mellan ungdoms- 
och vuxenhabiliteringen. Tillgången till viss kom-
petent personal är mycket dålig. Likaså de långa 
väntetiderna och samordningen. Dessutom finns 
stora organisatoriska oklarheter i de landsting som 
byggt upp särskilda råd- och stödteam.

Vuxenhabiliteringen viktigast
Socialstyrelsen lovar nu att fortlöpande följa lands-
tingens arbete med att kartlägga behov av habilite-
ring och rehabilitering. Dessutom skall man utar-
beta allmänna råd inom området.

Det är välkommet, men ett jättearbete som kom-
mer att ta många år. Jag tycker man ska koncen-
trera sig på vuxenhabiliteringen, eftersom det är 
en ny verksamhet inom hälso- och sjukvården, som 
omfattar i hög grad eftersatta personer med varak-
tiga tillstånd. De måste prioriteras.

en ansökan om man inte har resurser att verkställa 
den inom rimlig tid. Men 228 av landets 290 kom-
muner har inte fattat några sådana beslut.

48 fall som lett till böter
Om en kommun tar oskäligt lång tid på sig för att 
fullfölja en dom som gagnar den enskilde, skall 
länsstyrelsen ansöka hos länsrätten om att denna 
utdömer en särskild avgift. Det gjorde länsstyrel-
serna i 48 fall, varav 39 gällde bostad. 

De avgifter som kommunerna tvingades betala  i 
dessa fall varierade med mellan 50 000 till 549 000 
kr. 

Den splittrade vuxenhabiliteringen

Utredning pågår
Regeringen har, som vi tidigare redovisat, till-
satt en utredning som skall analysera varför 
kommuner och landsting inte ger den enskilde 
de rättigheter som hon eller han har rätt till och 
föreslå åtgärder. Senast den 1 januari nästa år 
skall rapporten ligga framme.

Socialstyrelsen. Tillgång till habilitering och  re-
habilitering för vuxna med funktionshinder – en 
kartläggning. 83 sidor. 92 kr. Art.nr 2004-131-
13. Beställs från webbutiken eller Socialsty-
relsens kundtjänst, Fax 08-779 96 67, e-post 
socialstyrelsen@strd.se  Kan också laddas ner 
gratis från: www.sos.se

Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Ej verk-
ställda beslut och domar enligt LSS och Sol 2003. 
41 sid. Art.nr. 2004-109-13. 92 kr. Kan också 
laddas ner gratis från www.sos.se
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Handledning 
och utbildning av personalen
Handledning och utbildning av kommunens per-
sonal i munvårds- och tandvårdsfrågor kan ges av 
den vårdgivare som ansvarar för den uppsökande 
verksamheten eller annan på landstingets uppdrag. 
Omfattningen skall kommunen och landstinget 
komma överens om.

Det kan vara ändamålsenligt att någon på varje enhet 
genomgår särskild handledning/utbildning. Den-
ne fungerar sedan som ett ”munvårdsombud”och 
svarar för informationen till övrig personal. 

Ansvaret för handledningen/utbildningen ligger 
på tandvården,  medan kommunen ansvarar för att 
berörd personal ges möjlighet att delta. Parterna 
svarar för sina respektive kostnader.

Målet för handledningen/utbildningen är att per-
sonalen får kompetens att

• sköta den dagliga munvården, 

• tolka symtom och signaler som uttrycker ett be-
hov av tandvårdsinsatser och
 
• förstå behandlingsråd från tandvårdspersonal 
och kunna följa instruktioner på t.ex. ett mun-
vårdskort.

Rätt 
till

tandvård 
Nu finns det stora möjligheter till förbättrad tandvård 
för den som omfattas av LSS. Man har rätt till gratis 
bedömning av munhälsa och subventionerad tandvård.  

Socialstyrelsen har skrivit en vägled-
ning för landstingens särskilda tand-
vårdsstöd. Här följer ett kort samman-
fattning. 

Landstingen är skyldiga att bedriva uppsökande 
verksamhet och  utan kostnad bedöma munhälsan 
hos alla dem som omfattas av LSS oavsett var de 
bor. Bedömningen bör omfatta 

• behovet av daglig munvård, 

• en individuell rådgivning och instruktion om den 
dagliga munvården,
 
• ett erbjudande om en fullständig undersökning 
av tandtillståndet och eventuell erforderlig be-
handling samt
 
• handledning av vård- och omsorgspersonalen 
som hjälper dem som behöver och vill ha hjälp 
med den dagliga munvården. 
 
Den nödvändiga tandvården betalas som patient-
avgifter enligt den öppna hälso- och sjukvårdens 
regler. Det är därför viktigt att personer som har 
rätt till tandvårdsstöd får någon form av identifika-
tionshandling, t.ex. ett tandvårdsintyg. Därigenom 
vet vårdgivaren att landstinget betalar den nödvän-
diga tandvården. 
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Socialstyrelsens meddelandeblad ”Väg-
ledning för landstingens särskilda tandvårds-
stöd”, Mars 2004. 
Beställs kostnadsfritt från Socialstyrelsens 
kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 
96 67, e-post: socialstyrelsen@strd.se 

Mera om munhälsobedömningen
En munhälsobedömning bör erbjudas den enskil-
de årligen. Denne bör få en skriftlig information 
om vad munhälsobedömningen innebär. I vissa fall 
kan det bli aktuellt att denna information istället 
lämnas till närstående. 

I personens omvårdnadsjournal noterar ansvarig 
sjuksköterska om vederbörande accepterat eller 
avböjt erbjudande om munhälsobedömning. 
 
Munhälsobedömningen innebär en förenklad 
undersökning av munhåla, tänder och tandersätt-
ningar och instruktioner om hur den dagliga mun-
vården bäst utförs. En bedömning görs av behovet 
av munhygieninsatser, och av behovet av nödvän-
dig tandvård. 

Bedömningen utförs av legitimerad tandhygienist 
eller legitimerad tandläkare i första hand genom 
besök i det ordinära eller särskilda boendet. 

Det är viktigt att den personal/närstående, som 
brukar hjälpa den enskilde med den dagliga mun-
vården, finns med för att få information om hur 
munvården lämpligast kan utföras.  

Den som genomför munhälsobedömningen hän-
visar/remitterar vid behov till tandläkare, som är 
beredd att ta emot den enskilde för fullständig un-
dersökning och eventuell nödvändig tandvård.  

Munhälsobedömningen är en hälso- och sjukvårds-
insats som skall dokumenteras i en journalhandling 
hos tandläkaren eller tandhygienisten. Uppgifter 
om munstatus och behov av hjälp med munhygi-
enen noteras på t.ex. ett särskilt munvårdskort. 

Behandling
Förebyggande behandling och akuta insatser prio-
riteras. Den förebyggande tandvården har inte till 
avsikt att ta över eller vara ett alternativ till den 
dagliga hjälp med munhygien som vårdpersonalen 
utför. 

All behandling utformas på individuella indika-
tioner och med beaktande av om behandlingen 
kan anses påtagligt förbättra förmågan att äta el-
ler tala samt medföra väsentligt förhöjd livskvalitet 
och välbefinnande. Proteser kan man i vissa fall få 
av utseendemässiga skäl. I enstaka fall kan dentala 
implantat ingå i nödvändig tandvård trots att ved-
erbörande inte fyllt 65 år.

Socialstyrelsen har skrivit mera om vad som ingår 
i nödvändig tandvård såsom olika missbildningar, 
skador eller andra tillstånd. Bl. a. står det att nöd-
vändig tandvård kan bidra till att patienten skall 
kunna tillgodogöra sig födan. 

Behandling av tandskador som uppkommit vid fall 
eller på grund av kraftiga sammanbitningar under 
epileptiska anfall omfattas av den öppna hälso- och 
sjukvårdens avgiftsregler. Även tandskydd som ut-
förs i förebyggande syfte ingår. 
     KG

Isolering?

D et finns undersökningar som visar att äldre 
utvecklingsstörda personer som tidigare bott 

i stora grupper, kan ha tinnitus. De är känsliga för 
ljud och behöver få ha det tyst omkring sig.

Det kan även vara ett problem med att vissa perso-
ner ibland och omotiverat blir högljudda. 

Det finns tre sätt att ljudisolera ett rum. Man kan 
lägga på en heltäckningsmatta, sätta upp väggab-
sorbenter och isolera undertaket. För ett rum på 
30 kvm kostar det 12 - 17 000 kr.

NNF - Nordiskt NätverksForum anordnar 7-8 
april 2005 en konferens på Åland på temat 
Personer med utvecklingsstörning och psykisk 
hälsa. Inbjudan kommer att finnas på 

www.nordiskforum.net

Begåvningsstöd
Nu är det dags att hänga på trenden! Kontakta 
OrdBild och beställ en inspirerande halvdags-
utbildning om begåvningsstöd. Vid bokning 
kontakta: Mari Hålén tel: 018-727 71 57, 
e-post: mari.halen@uppsala.se
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Å rets föreställning som Lycksele Dagcenters 
teatergrupp, Scenskräck, satt upp heter "Vi 
hade inte ens tur med vädret". Handlingen 

är förlagd på ”Ansia” camping i Lycksele. På en 
camping kan det hända väldigt mycket. Dit kom-
mer både stora artister som Meatloaf och Cher, 
Fame, Elvis, Grönwalls och ACDC för att bara näm-
na några. Mellan musiknumren kommer bärplock-
are, frikyrkopastorer, KGB-agenter, husvagnsägare 
och tältare in. Personalen på campingen har ett sjå 
att serva, hålla koll på, och städa efter alla krävande 
turister.

Funnits i sju år
Teaterverksamheten har funnits i sju år och ingår 
i  den dagliga verksamheten. I ensemblen ingår nu 
ca 40 personer. Varje år har det tillkommit några 
aktörer.

De flesta som är med i teatergruppen har olika 
typer av fysiska handikapp. Några pratar inte utan 
kommunicerar med tecken eller bilder. Många är 
utvecklingsstörda och en del är normalstörda, dvs 
personal. 

Brain-storming
Teaterverksamheten brukar starta i september med 
”brain-storming” då alla möts i storgrupp och del-
tagarna får säga vad de vill att teatern ska handla 
om. Många vill gärna gestalta en artist och vet ofta 
redan från start både melodi och artist. Några vill 
jobba tillsammans i ett nummer, medan andra helst 
vill vara ensam ”stjärna”.

Deltagarna som redan har en klar idé brukar ta 
med sig skivor som vi lyssnar på och sedan tränar  vi 
en eftermiddag i veckan på framförandet.

Efter hand brukar ett slags manus växa fram grun-
dat på deltagarnas ideér och intressen.

Behöver rekvisita
Ganska snabbt måste rekvisita, kläder och typiska 
tillbehör anskaffas. De flesta i teatergruppen behö-
ver en peruk, gitarr och mikrofon för att känna sig 
som den artist de gestaltar. Det är svårt att låtsas 
vara doktor om man inte har stetoskop och vit rock 
på sig redan från början. Ska man vara polis måste 
man ha uniformsmössa och batong. Prästen har sin 
krage och bibel. Med dessa saker är det sedan enk-
lare att leva sig in i sin roll och även vidareutveckla 
den.

Vänder sig till unga
I år har fem föreställningar hållits, varav tre för 
skolelever i Tannbergsskolans aula. Ungefär 1 100 
skolelever ser således föreställningen. Det är fram-
för allt där, bland unga människor vi har chansen 
att minska eventuella fördomar. Vi visar att man 
kan även om man har svåra handikapp och att man 
duger precis som man är. 

Den glädje som teatergruppens aktörer förmed-
lar går inte att ta miste på och smittar av sig till 
publiken. Men den absoluta höjdpunkten är att 
uppträda i stora kongressalen på Hotell Lappland. 
Det är samma scen som de stora stjärnorna som 
Björn Skifs, Carola, After Dark och Robert Wells 
brukar inta.

Gränserna inte lika tydliga
I teatern deltar alla, personal och personer med ut-
vecklingsstörning, på lika villkor. Gränserna mellan 

”Vi hade inte ens tur 
med vädret”

Tomas Gustavsson och Catarina Enwall som återkommit från badet. 
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Annan personal på Dagcenter hjälper till med söm-
nad, rekvisitatillverkning och sköter övrig verksam-
het för att allt ska fungera när vi tränar och har
föreställningar.

Ragnhild Nordlund

”brukare” och personal inte är lika tydlig. Alla be-
höver träna och är lika nervösa inför premiären. 

Vill minska fördomar
Alla som är med i ”Scenskräck” har utvecklats och 
växt som människor under åren. Man tränar både 
motorik och andra förmågor som t ex  koordina-
tion, balans koncentration interaktion, hänsynsta-
gande mm. Någon har övervunnit sin höjdskräck 
och många sin blygsel.  

Det vi vill uppnå med teaterverksamheten är 
förutom den personliga utvecklingen att minska 
fördomarna mot framför allt personer med ut-
vecklingsstörning. Vi vill visa att fast man har ett 
handikapp kan man glädja andra och bjuda på en 
fartfylld och rolig show. De som är med i teater-
gruppen får också en ny roll som artist och lokal 
kändis. Man är alltså känd för något man gör, inte 
bara för att man har ett handikapp.

Personal
Vi är två arbetsterapeuter och fem arbetshandle-
dare på Dagcenter som jobbar med detta hela året. 
I mars kommer ytterligare två personal in som job-
bar som påkläderskor. Nu på slutet kommer äver 
en ”ljudvakt” med som hjälper till att slå på och av 
sändarna till ”myggorna”.

Ragnhild Nordlund och Jenny Arnqvist rockar loss till AC/DC.

Marta Tegelström, Sven-Erik Hörnberg samt Kjell 
Mikaelsson(sittande) som vilsekomna frikyrkopastorer.



24                       INTRA 3 • 0424                       INTRA 3 • 04

Bra försöksgrupp
På Medicinalstyrelsen sökte man vid denna tid efter 
en grupp personer, som man kunde använda för 
olika försök, för att få reda på hur man skulle kun-
na förebygga karies. Folktandvården, som startade 
på slutet av 30-talet, hade avslöjat den höga frekven-
sen av karies hos befolkningen och den betraktades 
nu som en folksjukdom. Patienterna på Vipeholm 
kom väl till pass – de var många nog, omsättningen 
var liten och man kunde kontrollera all föda.

1:a försöket – vitaminer
Efter några års förberedelse inleddes det första 
försöket 1946. Man konstruerade en modell för 
hur man skulle registrera karies. Statens institut 
för folkhälsan föreskrev en förbättrad kost och pa-
tienterna delades in i grupper. Två tandläkare och 
två (vanliga) läkare anställdes. 660 patienter av 800 
deltog – de våldsamma och de som vägrade un-
dantogs. Dessutom deltog 140 personal. De senare 
krävde och fick gratis tandvård, men någon sådan 
fick inte patienterna.

Efter ett år avslutades försöket – man fann inget 
samband med karies och de olika mängder av vita-
miner, kalcium och fluor som fördelades i de olika 
grupperna. Däremot ökade patienterna i vikt och 
deras hälsa förbättrades.

2:a försöket – socker
Nu övergick man till sockerförsöket som pågick i 
fyra år. Forskare i andra länder hade visat att socker 
sannolikt spelade viss roll för karies, men  resulta-
ten var motstridiga.

F ram till 60-talet var stödet till personer med 
utvecklingsstörning den mest försummade 
vårdformen av alla. De flesta vårdades på 

enskilda anstalter, andra på sinnessjukhus och ål-
derdomshem. Platsbristen var den stora frågan som 
krävde ett allt större statligt engagemang, först i 
form av bidrag till vårdplatser och senare – på 1920-
talet –  till att också omfatta riksanstalter för vård 
av personer med utvecklingsstörning (som då kall-
lades sinnesslöa). 1954 fick landstingen skyldighet 
att anordna egna anstalter.

Den första gruppen som togs in på de statliga 
riksanstalterna var de s.k. vanartade, för vilken man 
öppnade två särskolor och tre sinnessjukhus. 1935 
öppnades det första sinnessjukhuset för svårskötta 
sinnesslöa, Vipeholm i Lund. 1964 öppnades det 
andra, Salberga i Sala.

Det var olyckligt att dessa sjukhus fördes in under 
kategorin sinnessjukhus. Det förstärkte allmänhe-
tens fördomar – de var ju inte psykiskt sjuka! Först 
1968 fördes de över till omsorgslagen och beteck-
ningen ändrades till specialsjukhus.

Vipeholm
Till Vipeholm kom patienter från hela landet, 
många var sängliggande och ett stort antal hade 
tuberkulos. Det var överlag verkligt sjuka  perso-
ner, magra, autistiska och med primitiva beteen-
den som följd av ett totalt försummat omhänderta-
gande. Dödligheten var stor, möjligen påskyndad 
av dålig kost under krigsåren: 1942 dog 88 av de 
813 patienterna. Under åren därefter förbättrades 
situationen betydligt.

Utvecklingsstörda utnyttjades 
i vetenskapliga försök

Karl Grunewald

Vårdkaserner 
på Vipeholm 
med prome-
nadgårdar 
utanför. 
Foto: Hans 
Malmberg.



24                       INTRA 3 • 04 INTRA 3 • 04                           2524                       INTRA 3 • 04

skräckvälde som han 
ansåg härskade på av-
delningarna.
I debatten som följde 
togs även frågan om 
kariesförsöken upp 
och man kritiserade 
det faktum att patien-
ternas tänder inte laga-
des. Det tycks ha varit 
rutin att de helt enkelt 
drogs ut. Först under 
1954 och 1955 behand-
lades deras tänder.

På hösten 1953 skrev 
den relativt nybildade 
Föreningen för ut-
vecklingsstörda barn 
i Stockholm till reger-
ingen och kritiserade 
kariesförsöken. Sådana 
här undersökningar 
bör endast få utfö-
ras på individer i vars 
omedelbara intresse 
förbättringarna ligger, 
skrev man. De som del-
tar bör kunna ge fullt 
samtycke. Kan dom 
inte det bör det ges av 
deras familjer.

I Riksdagen ifrågasat-
te man rätten att utföra 
sådana här experiment 
på handikappade män-
niskor. Man ansåg sig 

De 660 patienterna delades in i sex grupper, allti-
från de som bara fick grundkost med så lite socker 
som möjligt, över till dem som fick olika antal kolor 
per dag och olika halter av sockerrik mat. Karamell-
industrin sponsrade försöken, bl. a. tillverkade Ma-
zetti chokladfabrik i Malmö karameller av sju ton 
socker. 20 000 kilo av en speciellt klibbig toffee för-
brukades under försöket! Personalen var tvungna 
att särskilt övervaka patienterna så att de inte skänk-
te bort kolorna till dem som inte fick sådana. Ett 
särskilt problem blev det när anhöriga ville skicka 
godis till julen till dem som inte fick äta sådant.

Sockerförsöket var mycket påkostat, en stor grupp 
forskare deltog alltifrån statistiker till biokemister. 
Medicinalstyrelsens generaldirektör följde försö-
ken med upprepade besök. Massor av prover togs. 
I ett av försöken, som pågick en kortare period, tog 
personalen salivprov åtta gånger i timman (var 7,5:
e minut!) under hela dagen. Redan  efter två år 
visade det sig att den grupp som fick äta kola eller 
intog socker mellan måltiderna fick mera karies än 
de andra. Två år senare, 1951, avbröts försöken.

Vetenskapligt var resultaten ovedersägliga. De 
erkändes världen över och i vårt land infördes ”lör-
dagsgodis”  som ett omedelbart praktiskt resultat.

3:e försöket – bröd
En tredje försökserie gjordes för att finna samban-
det mellan bröd och karies. Det avbröts 1953. Då 
hade oppositionen mot dessa försök och övriga för-
hållanden på Vipeholm vuxit sig stark.

Protester
Kritiken mot kariesförsöken och mot förhållande-
na på Vipeholm började med att en av tandläkarna 
disputerade. Den kritik som då framfördes riktade 
inte in sig på det oetiska i att använda människor 
som försökspersoner eller på den påfrestande prov-
tagningen av saliv på patienterna, utan mer på att 
choklad- och konfektyrfabrikantföreningen hade 
sponsrat undersökningarna. 

Våren 1953 kom reportage i Dagens Nyheter, 
Expressen och Se som avslöjades bristerna vården 
på Vipeholm.  Kulmen nåddes då en sommarvika-
rierande student i tidningen Arbetet beskrev det 

Bilden till höger är hämtad från ett uppmärksammat reportage som bildtidningen Se gjorde 
från Vipeholm 1953.      Foto: Hans Malmberg.

När försöken på utvecklingsstör-
da blev kända besökte statsrå-
det Gunnar Hedlund Vipeholm. 
Han sa sig då vara förvånad att 
ingen enda av de sinnesslöa ex-
perimentbarnen beklagade sig 
över den behandling de fått.
Om detta skrev författaren Stig 
Dagerman:

Allt väl på Vipeholm
I Folkhemmet får som vi veta
den ringaste äta sig mätt.
De kloka får dansk potatis.
De andra får socker gratis
och statsråd till efterrätt.

De friska barnen får tänder.
De andra får socker med tång.
Ja, livet är som en saga.
De sjuka lär inte klaga
för Sveriges riksdag en gång.

Och inte något av barnen
har skrivit till tidningen här
om ”Vipeholm och dieten”.
Och thy förstår allmänheten
hur klok doktor Hedlund är.

Stig Dagerman
Dagsedlar
Arbetaren 18/4 1953

På Norra Kyrkogården i Lund finns 
Sveriges största anonyma massgrav 
från modern tid. Cirka 500 kvinnor, 
män och barn från Vipeholm ligger 
begravda där.

inte ha blivit informerad av regeringen.

Etiskt oförsvarligt
Vipeholmsförsöken var ett barn av sin tid. Medi-
cinsk vetenskap innebar vid denna tid att inte bara 
registrera och beskriva, utan nu skulle man påverka 
och ändra och se vad som skedde. Någon utvecklad 
etik fanns inte och de sinnesslöa hade lägsta möj-
liga anseende i vårt samhälle. Anhöriga kände sig 
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L ennart Berggren vikarierade som vårdare på 
Vipeholm juni och juli 1953. Veckan efter 
det han slutat berättade han för tidningen 

Arbetaren vad han upplevt. Det följdes av en rad 
artiklar och ledare i pressen och slutligen till åtal av 
en handfull skötare med fällande domar.

”Aldrig anade jag att så mycket lidande och så 
mycken skräck kunde rymmas inom en vårdanstalt 
eller att så mycken sadism och så mycken terror 
kunde utövas av personal, som anställts för att vårda 
sjuka”, sa Berggren. Han var särskilt upprörd över 
att barn var utplacerade på avdelningarna ”för att 
’fostras’ bland de imbecilla vuxna patienterna, som 
kanske inte förstår bättre än att utnyttja dem som 
sexuella objekt, för att nu inte tala om det slags in-
tresse som vårdarna gärna visar dem: örfilar för att 
hålla dem underdåniga”.

Vårdarnas terrorvälde på den avdelning där han 
arbetade gjorde att patienterna gick i en ständig 
skräck. ”Det är sällan vårdarna lägger ifrån sig den 
läderrem de för ’disciplinens’  skull jämt håller i 
handen”, sa han.

Och vidare: ”Huvuddelen av patienterna är döm-
da till fullständig sysslolöshet. Vad som skulle behö-
vas är specialutbildade lärare och terapeuter. Det 

drabbade av attityderna och slöt sig inne med sina 
upplevelser av att ha fått ett sinnesslött barn. Det 
var inte många som orkade eller kunde besöka sina 
vuxna barn på Vipeholm.

Att utföra medicinska försök på personer som 
inte kan ge sitt samtycke är etiskt oförsvarligt. Men 
även om experterna vid denna tid inte hade förstått 
detta, så borde man ändå ha varit fullt medveten 

om den allvarliga underlåtenheten som det inne-
bar att inte omgående laga de tänder som förstörts. 
Jag minns att det ännu in på 60-talet fanns de som 
hade ett fåtal eller inga tänder kvar. Då gjorde man 
ständiga försök att sätta in proteser, men flertalet 
vägrade ha dom. Matsmältningsproblem av olika 
slag blev följden.

Referens: Det om de olika försöken är hämtat ur 
Elin Frykmans artikel  ”Sockerförsöket”  i tidskriften 
Scandia 64, 1998:1. Det om Lennart Berggren ur 
dagspressen augusti 1953.

borde åtminstone finnas någon form av skola för 
barnen”.

Personalen försvarade sig mot Berggrens avslö-
janden och en av läkarna sa: ”Vi har patienter som 
står på en fullständigt ’djurisk’ nivå. Om ett par så-
dana skulle råka i slagsmål (och det gör de ganska 
lätt) klöser de som som djur med naglarna”.

Överläkaren beklagade sig över bristen på utbil-
dad personal. Det fanns då endast 146 anställda för 
ca ett tusen patienter. Och utöver överläkaren bara 
två underläkare som ansvarade för 500 patienter 
var.

Det ansvariga medicinalrådet Peder Björk på 
Medicinalstyrelsen ansåg att saken fått för stora 
propositioner. ”Vipeholm lider av samma svårig-
heter med otillräckliga och kraftigt överbelagda 
lokaler som den övriga sinnesjukvården i landet. 
Vi har gång på gång bett om ökade resurser hos 
regeringen, men i stort sett utan resultat”, sa han.
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Det handlar 
om 

människosyn!

En gång blev Lena Söderman omplacerad av sin förvaltning 
när hon som föreståndare krävde att de utvecklingsstörda 
skulle ha rätt till eget rum. Sedan många år är hon engage-
rad i ett skapa kompetens och förmedla kunskap i arbetet. 
”Det handlar om synen på dem vi arbetar med”, säger hon 
bestämt. ”Tycker man att de är mindre viktiga, så krävs det 
naturligtvis inte att personalen har någon utbildning”.
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Lena Söderman är född och uppvuxen på Li-
dingö, utanför Stockholm.
– Men på den tiden fanns det inga stads-
jeepar där, säger hon bistert. Då var det mer 

som på landet. 
Hon hade två lekkamrater med utvecklingsstör-

ning, blev intresserad av hur de hade det, och när 
hon sökte jobb på  Nybodahemmet 1969, blev hon 
glad när hon fick reda på att det bodde utvecklings-
störda där.

Nybodas resning
Hon jobbade som sommarvikarie på vårdhemmet 
ända fram till 1975 då hon utbildat sig till social-
pedagog. Något år senare blev hon anställd som 
föreståndare på en av avdelningarna, Vinkelboda. 
Som så många andra som arbetade på institutioner 
vid den här tiden upptäckte Lena att klyftan mellan 
de humanistiska principer och målsättningar som 
hon lärt sig omfatta och den torftiga anstaltsmiljön 
blev för stor.

– Jag fick vara med om Nybodas resning, säger 
hon inte utan stolthet. Under en rad år slogs vi för 
att få bort flerbäddsrummen. Vi tyckte att det var 
en viktig symbolfråga: att alla skulle få rätt till eget 
rum. 

Lena hamnade i en svår sits eftersom omsorgs-
förvaltningen ansåg att hon, som föreståndare, age-
rade illojalt mot arbetsgivaren. När hon vägrade ta 
emot fler boende till avdelningen än vad det fanns 
rum för, ställdes allt på sin spets och hon blev om-
placerad till en annan tjänst.

Lena Söderman hade valt sida. För henne var en-
gagemanget ingen dagslända. Så småningom kom 
hon tillbaka till Nybodahemmet som biträdande 
institutionsföreståndare.

– Då fick jag vara med om att flytta ut min gamla 
avdelning Vinkelboda till en gruppbostad i ett fler-
familjshus på Reimersholme. 

Utlämnade åt vårt godtycke
En epok höll på att ta slut. Lena Söderman hade 
varit hårt engagerad i de vårdideologiska striderna 
under 70-talet. Och hon hade lärt sig mycket. 

– Det som jag framför allt hade reagerat på var att 
de vi arbetar med är så utlämnade åt vårt godtycke. 
Vi har ett ansvar som vi inte kan komma undan. 
Alla, personal, förvaltningar och föräldrar, kan ta 
sig så stora friheter gentemot personer med utveck-
lingsstörning, utan att de kan protestera. Om vi inte 
har kompetens, insikt och kunskap leder det så lätt 
till missförhållanden och rena övergrepp.

Flyttade till Gotland
Kanske var det den insikten som ledde Lena Söder-
man vidare till utbildningen som vårdlärare. Hon 
flyttade till Gotland med ambitionen att skapa bra 
personalutbildningar för dem som arbetade i han-
dikappomsorgen. 

– Vi gjorde om omvårdnadsprogrammet, lade till 
en kurs om omsorg om personer med utvecklings-
störning. Vi skapade en utbildning som närapå 
låg på högskolenivå, tog in bra föreläsare och ut-
bildade under några år en icke oansenlig del av 
vårdpersonalen. 

För att inte tappa kontakten med arbetet så tog 
hon tjänst som enhetschef på Visby dagcenter något 
år innan hon fortsatte med utbildningsinsatserna. 

– Det finns så många viktiga aspekter i vårdarbe-
tet. För den som arbetar med sig själv som redskap 
så gäller det att utveckla självinsikten. Att inse de 
olika handlingsalternativ som man har och att an-

”Vi har 
ett ansvar 
som vi inte 
kan komma 
undan”
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vända sig av sina kunskaper. Det är i första hand ett 
pedagogiskt arbete. Man måste inse vilken oerhörd 
betydelse man har, som förebild och som vägleda-
re. Ett motto som jag brukar använda: ”Vilja, våga, 
verktygslåda. Vem är jag att skåda.” Det är detta det 
handlar om, att våga se sin roll och kritiskt granska 
det man gör.

Nödvändiga kunskaper
Eftersom Lena Söderman själv har mångårig er-
farenhet av vårdarbete och alltid varvat arbetet 
som vårdlärare med yrkesarbete inom handikapp-
omsorgen, har hon inte svårt att peka ut vilka kun-
skaper som är nödvändiga för att man ska kunna 
utföra ett bra arbete.

– Först och främst behövs grundläggande kun-
skaper i utvecklingspsykologi. Hur man växer till 
som människa, hur man bearbetar kriser och allt 
sådant som hör till grunderna för arbetet med 
människor.

Man behöver traditionell omvårdnadskunskap 
och man behöver kunskaper om det kognitiva 
funktionshindret. Bakom begreppet utvecklings-
störning finns personer med väldigt olika funk-
tionshinder som kräver olika typer av stöd. Man 
behöver ha en god överblick över de olika meto-
der och förhållningssätt som man kan använda sig 
av och man behöver känna till hur man arbetar 
med olika typer av begåvningsstöd. Sedan behöver 
man känna till den lagliga grunden för stödet, hur 
kommuner och landsting fungerar och hur de oli-
ka stödformerna är organiserade. Dessutom, och 
kanske viktigast, behöver man ha klart för sig vilka 
värderingsgrunder som stödet till funktionshindra-
de vilar på, vilken människosyn som ska genomsyra 
verksamheten.

Ja, det är inte lite som krävs av dem som arbetar 
med handikappomsorg. Men ytterst handlar dessa 
krav om vilken syn vi har på dem som vi arbetar 
med. Kräver vi ingen kunskap och kompetens av 
personalen så säger vi ju klart att detta är inga vik-
tiga personer.

daglig verksamhet
Efter några intensiva år på Gotland återvände Lena 
1998 till sin barndoms Lidingö där hon som en-
hetschef ansvarade för utvecklingen av den dagliga 
verksamheten, Ö-gruppen, till 16 olika grupper med 
olika inriktning. 

– Viktigast i den dagliga verksamheten är att den 
är individuellt anpassad. Den tiden är förbi när 
man tvingade in alla i samma sysselsättningsmall. 

Eftersatt utbildning
Nu är Lena Söderman tillbaka i vårdlärarrollen. 
Sedan ett år tillbaka är hon anställd på Lärgården 
i Stockholm. 

– Det är sorgligt att utbildningen under en rad 
år blivit så eftersatt, säger Lena Söderman. Ytterst 
vilar ansvaret tyngst på de myndigheter som inte 
klart deklarerat att vi kräver kunskap av dem som 
arbetar med funktionshindrade. I jämförelse med 
Danmark och Norge ligger vi långt efter. Vi märker 

ju hur yrkesstoltheten växer när man tillgodogör 
sig nya insikter om det arbete man utför!

Kommunerna har, efter år av försummelser, nu 
insett att man måste göra något åt den låga utbild-
ningsnivån och personalomsättningen inom han-
dikappomsorgen 

I Stockholm har man något som kallas Lys-Kompa-
Funka-projektet som i dagsläget ger en 5 månaders 
basutbildning åt vårdare och personliga assistenter. 
Lärgården, där Lena Söderman är vårdlärare, är 
en av de skolor som har i uppdrag att genomföra 
basutbildningarna. Dessutom genomför man för 
Lys-Kompa-Funka några av omvårdnadsprogram-
mets c-kurser, bl a kurserna Utvecklingsstörning 
och funktionshinder, Psykiatri, Pedagogiskt ledar-
skap (barn-och fritidsprogrammets kurs) och Män-
niskor i behov av stöd.

– Det är högt i tak här, säger Lena när vi vandrar 
igenom utbildningslokalerna i Stora Mans-byggna-
den på Långbro sjukhus. Och korta beslutsvägar. 
Inte så mycket byråkrati. Det gillar jag. 

”Huvudperson”
Vi pratar mycket om hur stödet till personer med 
utvecklingsstörning utvecklats. Stoltheten av att 
ha varit en del i en trots allt fantastisk utveckling 
lyser igenom ibland. 
Och så alla idéer som 
liksom bara inte vill 
sluta att strömma ut 
från Lena Södermans 
energiska uppenba-
relse. Som denna:

– Det har ju varit ett 
problem detta: Hur 
vi ska benämna dem 
vi arbetar med. Det 
behövs ju ibland att vi 
använder oss av kate-
gorier när vi t ex har 
personalmöten. El-
ler som här, i under-
visningssituationen. 
Vi har använt oss av 
samlingsnamn som 
”brukare” eller ”ar-
betstagarna” eller ”de 
utvecklingsstörda”. 
Men det har liksom 
inte funnits någon 
bra beteckning. Men 
så häromdagen fick 
jag höra en suverän 
lösning på detta: Man 
kallade helt enkelt de 
man arbetar med för 
”huvudpersonerna”. 
Genomgående. Och 
det fungerar ju! Vi är 
alla huvudpersoner i 
olika situationer!

Text och bild: 
Hans Hallerfors
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M
an brukar säga att ungefär 10 % av 
befolkningen har någon form av 
funktionsnedsättning som påverkar 
livsföringen för den enskilde. De 

flesta av dessa funktionshinder är av sådan art att 
denna påverkan med rätt stöd, behandling, hjälp-
medel och/eller anpassning av miljön inte behöver 
betyda så mycket. Funktionshindret kan visserligen 
krångla till saker och ting, men det innebär inget 
avgörande hinder för att leva fullt ut i arbetsliv och 
privatliv. Man är den man är och man lever sitt liv.

Att anpassa sig 
till andras förväntningar
Har man ett allvarligt funktionshinder så är läget 
annorlunda. Från det ögonblick funktionshindret 
upptäcks blir man i varierande grad betraktad som 
den som är annorlunda. 

De som står en nära kan kanske se vem man är, 
men för alla andra kommer funktionshindret att 
prägla bilden av ens personlighet.

Ju mer synligt funktionshindret är, desto mer blir 
man föremål för förväntningar som hänger sam-

man med funktionshindret. Funktionshindret gör 
också att man förhindras att vara med i olika sam-
manhang, att man har svårare att utbilda sig och få 
jobb och att man ofta har dålig ekonomi. 

Fördomar och diskriminering
För personer med utvecklingsstörning gäller detta i 
än högre grad. Det intellektuella funktionshindret 
innebär att man tvingas avstå från att delta i många 
sammanhang eftersom man inte förstår. 

Där det verbala språket och ordförståelsen spelar 
stor roll hamnar man i underläge gentemot omgiv-
ningen. 

De förväntningar man möter har historiskt sett 
varit extremt negativa. Det är först på senare år som 
man tillerkänts mänskliga rättigheter. Ofta tvingas 
man möta fördomar, diskriminering, mobbing och 
oförståelse i vardagen. 

Mänskliga rättigheter
Personer med funktionshinder är medborgare med 
rättigheter och skyldigheter som alla andra i sam-

eller 

UNIK
 funktionsbegåvningsutvecklingsstördnedsättningshandikappadförståndshindradvanlig

Hindradsärskildnormalutvecklingsnedsättningsunikovanligsär

SOM ALLA 
ANDRA?

 normalmåttligutvecklingsspeciellovanligförståndsbegåvningssärskildfunktionsunik
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hället. I medborgarskapet ingår den självklara rätt-
ten att leva och delta på samma villkor som andra. 
Därför måste samhället vara anpassat så att alla kan 
utöva sina skyldigheter och rättigheter. Det handlar 
i grunden inte om vilka insatser funktionshindrade 
ska ha rätt till eller vilken service staten ska ha råd 
att ge dem. Det handlar om hur relationen mellan 
staten och medborgarna ska utformas för att uppnå 
social rättvisa åt alla.

Handikapprörelsen har bitvis framgångsrikt gjort 
uppror mot de negativa förväntningarnas tyranni. 
Under 1900-talet förbättrades successivt villkoren 
för funktionshindrade. Olika stödformer infördes 
och en rad lagliga rättigheter antogs. 

De två viktigaste och mest långtgående reformer-
na, personlig assistans och vårdhemsavvecklingen, 
har skapat nya villkor för personer med funktions-
hinder. Utvecklingen från sysslolöshet, fattigdom 
och segregering, till jämlikhet, egenmakt och sam-
hällsdeltagande har påbörjats. Från en handikap-
pomsorg präglad av unket välgörenhetstänkande 
och förmyndarmentalitet, mot ett samhälle präglat 
av tillgänglighet och mänskliga rättigheter.

Symbolpolitik
Dagens handikappolitik präglas på riksplanet av å 
ena sidan långtgående utfästelser, stor välvilja och 
punktinsatser, å andra sidan av stagnation, osäker-
het och kortsiktighet. Inte inom något annat om-
råde har symbolpolitiken så stor betydelse. Under 
en rad år har stora summor frikostigt delats ut till 
myndigheter och organisationer för att på olika 
sätt försöka förbättra för funktionshindrade. Ge-
nom det nationella handlingsprogrammet ”Från 
patient till medborgare” har riksdagen gett långt-
gående utfästelser om förbättringar. Men inte så 
mycket har hänt. 

Handikappolitiken har alltmer blivit en arena 
där politiker kan visa socialt ansvarstagande utan 
att det behöver bli alltför dyrt. Det långsiktiga per-
spektivet har inskränkt sig till vackra beskrivningar 
eller målformuleringar. 

Frustration
Frustrationen över den stagnerande reformviljan, 
över diskriminering och ökade klyftor i samhället, 
är stor inom handikapprörelsen. Fortfarande är 
det den välvilliga, till intet förpliktigande, klappen 
på axeln som präglar samhällets syn på funktions-
hindrade. Självbilden får sig sina törnar av förmyn-
darmentalitet, fördomar och ren diskriminering. 
Kanske det är därför man kan ana en förskjutning 
av inriktningen på den intressepolitiska kampen. 

Vi är stolta över dem vi är!
De homosexuella har visat vägen. Istället för att se 
”det annorlunda” som ett hinder så har man själv-

säkert hävdat sin särart som en tillgång både för 
samhället och för den enskilde. Något att vara stolt 
över. Pride- festivalerna har blivit mäktiga manifes-
tationer för betydelsen av mångfald och särart. 

Utanförskapet har förvandlats från något nega-
tivt till något positivt. De erfarenheter man har, den 
strategi man valt för att leva, är något fint och beri-
kande. Istället för att låta andra definiera vem man 
är – oftast någon som det är synd om – så tar man 
sig rätten att själv stiga fram och säga: Det är er det 
är synd om! Vi är stolta över dem vi är! 

Ett särskilt slags människor 
Det är kanske i det ljuset som man ska se de kultu-
rella manifestationer i form av teater, konst, musik 
m m, som finner sitt berättigande just genom att 
de sägs vara ett uttryck för den unika kultur som 
personer med utvecklingsstörning skapar. 

Kanske är det också ett utslag av samma tanke-
gångar som lett till att FUB ändrat namn på sin tid-
skrift, från FUB-kontakt till UNIK. Här är en skrift 
som hävdar det speciellt unika med att ha en ut-
vecklingsstörning, tycks man vilja säga. 

Denna inriktning ligger i tiden. Personer med 
utvecklingsstörning skildras ofta i media som ett 
särskilt slags människor. Inom filmen (t ex Rain 
man, I am Sam, Idioterna m fl) får personer med 
utvecklingsstörning rollen som mer genuina, mer 
oförställda, mer levande i nuet än andra stressade 
nutidsmänniskor. 

Det verkar som om personer med utvecklings-
störning håller på att förvandlas till bärare av allt 
det som vi tycker oss sakna i civilisationen. De som 
för nästan hundra år ansågs behäftade med alla 
de negativa och ruskiga egenskaper som samhället 
behövde skyddas från (t ex lösaktighet, tjuvaktig-
het och aggressivitet) har nu förvandlats till raka 
motsatsen. 

En fantastisk utveckling! Men det finns kompli-
kationer. 

Tvångströja eller upprättelse?
Att tillskriva någon egenskaper, bra eller dåliga, 
utifrån ett funktionshinder, kan lätt bli en tvångs-
tröja. Att födas med ett allvarligt funktionshinder 
innebär ju inte att man på något mirakulöst sätt 
skulle förvandlas till en mer äkta, glad, skapande 
eller ädel människa. Egentligen är man ju inte mer 
unik än någon annan – och de flesta vill nog helst 
slippa att bli betraktade som det.

Att framhäva utvecklingsstördas särart innebär 
också en större acceptans för särlösningar riktade 
till just denna grupp människor, tvärtemot integra-
tionsideologin. Sär-skola, sär-vux, avskilda mini-in-
stitutioner och segregerade arbetsplatser kan bli en 
naturlig följd av en sådan inställning. 

    Hans Hallerfors

 funktionsbegåvningsutvecklingsstördnedsättningshandikappadförståndshindradvanlig

Hindradsärskildnormalutvecklingsnedsättningsunikovanligsär

 normalmåttligutvecklingsspeciellovanligförståndsbegåvningssärskildfunktionsunik
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 Linnea
12 år av 

kvalificerad konstnärlig 
utbildning
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Nu har ni bedrivit en kvalificerad konstnärlig utbildning 
i 12 år. Drygt 30 elever med lindrig utvecklingsstörning 
har i tre år fått en gedigen konstnärlig utbildning. Dags 
att fundera över vad ni åstadkommit? Hur har det er 
utbildning påverkat elevernas självbild?
Eva Wittek: En viktig vinst för många har varit att 
man lärt sig att se och att förstå sammanhang. Ge-
nom bildskapandet får man redskap att orientera 
sig.
Gunilla Lagergren: Man lär sig en begreppsbild.
Nu förstår jag inte riktigt…
EW: Ta till exempel när vi målar stilleben. Där finns 
alla prepositioner, relationer och dimensioner: På, 
under, över, störst, minst o s v. Det där är överför-
bart. Man lär sig förstå förhållanden. Ofta är det 
detta som man funderar över. Var finns jag? Var står 
jag i förhållande till andra. De ungdomar som kom-
mer hit är i den åldern då de här frågorna kräver 
ett svar. Man har slutat skolan och kanske flyttat 
hemifrån. Man måste orientera sig i en ny verklig-
het. Här får man träna koncentration. Man får lära 
sig att se och känna. Man måste definiera sig själv 
och det som är det egna unika uttrycket. Man måste 
arbeta med sig själv. 

Kan inte det leda till krisreaktioner. Att man på allvar 
blir varse det egna funktionshindret och de begränsningar 
man har?
GL: Det stämmer. De som kommer hit kommer 
i en ålder då det händer så otroligt mycket. Men 
bildskapandet är frigörande. Man lär sig ett språk 
där man kan hantera de problem man upplever. 
Och så har man kamratrelationerna här som blir 
mycket starka.
EW: Genom bildskapandet kan man uttrycka sina 
känslor. 
Får man många ”klappar på huvudet”?
EW: Vi arbetar inte så. Vi försöker stärka det som 
är positivt. Och vi pushar på, så att eleverna kom-
mer vidare.
Monika Gredmark: Vi lär dem att bli envisa! Att 
aldrig ge upp.
GL: När man är ny på skolan handlar mycket om att 
det ska gå fort. Men man måste lära sig att tränga in 
i saker. Det tar tid att förstå. Det handlar om att för-
bättra förmågan till koncentration. Det är därför 
vi ofta jobbar tre-fyra dagar eller längre med varje 
uppgift. Vi jobbar utifrån olika teman.

Att hitta 
det egna uttrycket

Ett samtal om konstnärligt skapande
och funktionshinder

Gunillla Lagergren, 
keramiker, utbildnings-
ansvarig, undervisar i 
keramik. 

Ewa Wittek, konstnär, 
undervisnar i teckning och 
målning. 

Monika Gredmark, konst-
när, undervisar i grafik, 
teckning och målning. 

Håkan Persson, musiker, 
klassassistent, undervisar i 
musik. 

Konstskolan LINNEA är en 3-årig eftergymnasial kompletterande utbildning 
som vänder sig till personer med intellektuellt funktionshinder.
Huvudman är Stiftelsen Stockholms folkhögskola/Långbro folkhögskola som är 
en del av Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Stockholms universitet.
  Verksamheten startade 1992 på initiativ av Gunilla Lagergren, då med Folk-
universitetet som huvudman och med projektbidrag under 3 år från Allmänna 
Arvsfonden. Sedan 1995 är Konstskolan LINNEA en heltidsutbildning med 
statsanslag och kommunbidrag. Det finns 12 platser/år.
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EW: Vi tränar iakttagelseförmågan. Att bli varse 
omgivningen. Hur ljuset påverkar formen. En me-
tod är att hänga upp ett tyg framför föremålen och 
belysa dem. Då framträder siluetter på tyget. En 
tallrik ändrar form från att vara ett streck till att bli 
en rund skugga beroende på hur man ställer den. 
På samma sätt är det med alla föremål – de ändrar 
form utifrån var vi står. 

MG: Jag arbetar mycket med gra-
fik. I början förväntade jag inte 
att de elever jag hade skulle klara 
de praktiska momenten själva: att 
torka av plåtar, att plocka fram 
material osv. Men sedan tröttnade 
jag på att alltid göra så mycket på 
egen hand, och det visade sig att 
de flesta klarade det mesta själva. 
Man får se upp så att man inte un-
derskattar människors förmåga. 

Håkan Persson: Jo, i början servade vi alldeles för 
mycket. Vi försökte ställa saker och ting till rätta…
GM: Vi pratar mycket om de svårigheter vi alla mö-
ter. Att vi alla har svårt att acceptera begränsningar. 
För det är en viktig sak för våra elever. De brottas 
ständigt med sina begränsningar.
Vad krävs det av den som vill starta en daglig verksamhet 
med konstnärlig inriktning?
GL: Man måste brinna för det man gör. Man måste 
ha en gedigen kunskap om den konstnärliga pro-
cessen. Och man måste kunna samverka med kom-
munens handläggare. 
Det där med ”konstnärlig process”, vad menas med det?

MG: Det är svårt att uttrycka i ord, 
men det räcker inte att man gått 
en kurs i akvarellmålning för att 
kunna driva en sådan här verk-
samhet. Det måste vara seriöst. 
Man måste dels ha de tekniska 
grundkunskaperna, om material 
och olika tekniker. Sedan, ja det 
är det som det är svårt att sätta ord 
på … det handlar om känsla och 

andra konstnärers. Men för att kunna leva på sin 
konst måste man kunna sälja sig. Man måste vara 
med i de rätta sammanhangen. Och där är man 
helt klart i underläge… Men ta till exempel när vi 
nu, för inte så länge sedan, var med på folkhögsko-
lornas dag i kungsträdgården. Två elever var med 
och målade porträtt av förbipasserande. Vilka por-
trätt! Och vilka fina reaktioner de fick!
Finns det en egen estetik, ett eget formspråk som är signifi-
kativt för personer med utvecklingsstörning. Finns det en 
förkärlek för naivism?
GL: Nej, det går inte att generalisera. I viss mån 

”Man får se upp så att 
man inte underskattar 
människors förmåga.”

EW: Det tror jag är en viktig del i vår metod. Att 
vi jobbar med teman som får ta tid. Men att det 
alltid finns en individuell dimension och ett fritt 
skapande i förlängningen.
MG: Det finns ingen negativ kritik. Men krav finns. 
Och vi ställer olika krav på olika elever. Det handlar 
om uppmärksamhet och varseblivning. Om man 
till exempel ber någon teckna en stol ur minnet 
blir det en förenkling, en symbol för en stol. Vi stu-
derar i stället en verklig stol i rummet här och nu, 
för att hitta dess speciella karaktär. 

”Hittar man det egna 
uttrycket så hittar man 
något viktigt hos sig själv.”

blick för vad som är 
genuint och konst-
närligt…
HP: Det är lätt-
tare att förklara det 
inom musiken. Att 
man har gehör…
EW: Målet för 
eleverna är ju inte 
att tillverka konst-
närliga ”produkter”. Det är viktigare att vi försöker 
stödja dem i att hitta sin individualitet, i att hitta 
ett eget uttryck.
MG: Ja, vi uppskattar uttryck mer än snits! Många 
har så höga krav på att de ska tillverka något som 
är snitsigt. 
”Snits”?
MG: Ja, just det uttrycket använde en konstnär som 
hjälpte mig när jag skulle söka in på konstfack. Han 
spolade de ”snitsiga” målningar jag gjort och som 
jag var så nöjd med. Istället tog han några halvfär-
diga skisser. Dom tyckte han att jag skulle sända in. 
Jag följde hans råd och jag antogs som elev på de 
där skisserna. Därför att de var ett mer spontant 
och genuint uttryck för min personlighet.
GL: Hittar man det egna uttrycket så hittar man 
något viktigt hos sig själv.
Men finns inte ändå drömmen om att bli konstnär hos 
en del?
GL: Jo, men hur många 
kan leva på ett konstnär-
skap idag? Inte många. Så 
är det ju för alla, oavsett 
om man har ett begåv-
ningshandikapp. En del 
av dem som gått på Lin-
nea är minst lika bra som 
andra konstnärer. De har 
ett minst lika starkt per-
sonligt uttryck och deras alster kan mäta sig med 
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har det att göra med på vilken begåvningsnivå som 
man befinner sig. Om något är naivt så är det äkta 
naivt och ingen tillskansad stil. Å andra sidan finns 
det de som är oerhört tekniskt drivna i sitt färg- och 
formspråk. 
Men mycket av det konstnärliga skapandet är ju idag 
inriktat på andra områden än det föreställande. Video-
konst, konceptkonst, performence. Här finns väl ändå en 
skillnad?
MG: I princip kan man arbeta med vilka verktyg 
som helst med rätt assistans. Här på skolan har våra 
elever arbetat både med digitalt bildskapande och 
videoanimering. 
Så hur ser egentligen en vecka på Linnea ut?
EW: Måndagar och tisdagar arbetar vi med bildte-
ma, onsdagar har vi grafik och keramik, torsdagar 

bild och musik och på fredagar är det skapande 
svenska. 
Vad krävs för att kunna jobba som personal på Linnea?
GL: En gedigen kunskap om den konstnärliga pro-
cessen. Och erfarenhet av att arbeta tillsammans 
med andra. 
MG: Det är viktigt att ha en gemensam människo-
syn. 
Men skapar ni inte ett litet ”reservat” här? Som inte har 
så mycket med verkligheten att göra…?
GL: Tvärt om. Vi är en integrerad del av Långbro 
folkhögskola. Våra elever är med i folkhögskolans 
elevråd. Vi är också med på stormöten, temadagar, 
brännbollsturneringar och andra evenemang. 

Text och bild: Hans Hallerfors
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eller bankgiro 5308-1485. Glöm inte att skriva din fullständiga adress. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. Du kan också beställa 
prenumeration på fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se
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Jimmy Nilsson och Quinten Moody är elever på konstskolan Linnea. I våras var de med på folkhögskolornas dag i 
kungsträdgården i Stockholm och tecknade porträtt av förbipasserande. Quinten Moody har också gjort bilden på tid-
skriftens framsida.
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