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Att såga av den gren man sitter på

V

alfrihet och konkurrens mellan olika utförare ska driva på utvecklingen mot ett förbättrat
stöd till personer med funktionshinder. Så ser den nuvarande politiska agendan ut. I korthet.
För att den ska fungera krävs att ”kunderna” är ”konsumentmedvetna”, att konkurrensen leder
till ”effektiviseringar” och minskade kostnader och att samhället har möjlighet att jämföra och
kontrollera verksamheternas kvalitet.
Men så är sällan fallet.
Det har alltid funnits privata aktörer inom stödet till personer med utvecklingsstörning. För 50
år sedan bedrevs merparten av vårdhemmen i privat regi. Många av dem startades av engagerade
och duktiga personer, men allteftersom åren gick förvandlades de till torftiga institutioner vars
huvudsakliga syfte var att ge avkastning till ägarna.
För att få en solidarisk och bra omsorg tog samhället så småningom över merparten av vårdhemmen. Det var en förutsättning för att vårdhemsavvecklingen skulle lyckas. De återstående privata
verksamheterna slogs så länge de kunde för vårdhemmens bevarande. Men, till skillnad från de
länder där det privata intresset i handikappomsorgen är större, lyckades man inte stoppa institutionsavvecklingen.
Idag sker en återgång till privat drift på bred front. Ofta är det någon eller några engagerade
personer i personalstyrkan som driver igenom ”avknoppningen”. De vill ha friare ramar i sitt
arbete. Men, engagemanget står sig ofta slätt mot de stora vårdbolag som har hittat en intressant
marknad. Som Delegationen för mångfald inom vård- och omsorg konstaterade i sitt slutbetänkande,
SOU 2007:37, så har den ökning av antalet privata aktörer inom vård- och omsorg ”som ägt rum
från början av 1990-talet främst skett genom att ett fåtal stora privata vårdföretag expanderat sin
verksamhet”.
Också när det gäller stöd till personer med utvecklingsstörning är det de stora vårdbolagen, som
t ex CAREMA, vars huvudsakliga syfte är att ge vinst till aktieägarna, som kommer att driva gruppbostäder och daglig verksamhet i framtiden. Det är svårt att tro att den utvecklingen kommer att
leda till minskade kostnader och förbättrad kvalitet. Inte ens valfriheten blir så mycket större när
några få stora vårdkoncerner driver verksamheterna. Däremot kommer sannolikt allmänhetens
beredvillighet att skattevägen ﬁnansiera stödet minska när man ser hur en del av dessa pengar går
till vårdbolagens aktieägare.
Rätten till personlig assistans är den främsta handikappolitiska reformen jämsides med vårdhemsavvecklingen. Kostnadsutvecklingen för personlig assistans har varit språngartad. En del har
handlat om verkliga behov som äntligen har blivit tillfredsställda, en annan om brister i kontroll
och styrkan hos de privata aktörerna. Detta har lett till en utveckling som riskerar att äventyra hela
reformen. Det är ingen tillfällighet att de 36 milj kr som en enskild handläggare på Försäkringskassan i Göteborg lyckades förskingra, innan någon (banken!) reagerade, var just assistanspengar.
Nu vill regeringen också införa ”Fritt val av hjälpmedel” för alla med funktionshinder. Men det
innebär inte att man tänker förverkliga Hjälpmedelsutredningens förslag, SOU 2004:83, om helt
kostnadsfria hjälpmedel, utan bara att den enskilde ska få välja hjälpmedel utan att behöva gå
omvägen över Hjälpmedelscentralen. Ett förslag som kan betyda ökade valmöjligheter för några,
men som med all sannolikhet kommer att vara kostnadsdrivande, eftersom hjälpmedelsﬁrmorna
inte först behöver förhandla med kunnig personal på hjälpmedelscentralerna.
Reformeringen av stödet till funktionshindrade har hittills haft sin grund i en solidarisk samhällssyn där allas lika människovärde också innebär allas rätt till bra levnadsbetingelser. Samhället
har skattevägen omfördelat resurser till dem som på grund av sitt funktionshinder behöver stöd.
Men den solidaritet, som är en förutsättning för att allas mänskliga rättigheter ska respekteras, är
ingen självklar sak.
Den offentligt drivna handikappomsorgen präglas av öppenhet och ett övergripande ansvar som
privata aktörer varken vill eller ska axla. Så länge som det mesta av stödet administreras och drivs
av kommuner och landsting kan privata och kooperativa verksamheter fungera som bra komplement och pådrivare. Men om allt ska förvandlas till vinstdrivande bolag, kommer den solidariska
samhällssyn, som är en förutsättning för dagens stöd till funktionshindrade, att vittra bort.
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Studiebesök
med kaffe
och

övergrepp
Av Iren Åhlund, projektledare FUB

J

ag är, tillsammans med två kollegor, på besök i
en gruppbostad i mellansverige.
Det är ett studiebesök, vårt syfte är att bekanta oss
med förhållandena på gruppbostaden, och träffa
personal och de boende. En av mina kollegor har
själv utvecklingsstörning.
Vi blir mycket vänligt välkomnade, vi presenteras
för två av de boende och visas in i det allmänna
rummet. Här står två stora lädersoffor och ett soffbord. En stor TV står på.
Den person (en man) som är i tjänst, rör sig mellan köket och rummet där vi sitter, svarar på våra
frågor och stryker ibland en av de boende, en kvinna, milt över håret.
Det känns lite konstigt för kvinnan är i 35-årsåldern. Hon har en måttlig utvecklingstörning, kan
inte tala, kommunicerar med ljud och kroppsspråk
och är fysiskt funktionshindrad.
Den andra personen vi träffar är en ung man med
lindrig utvecklingsstörning, verbal och aktiv på alla
sätt.
Vi bjuds på kaffe och vi för ett samtal tillsammans,
medan TV:n fortfarande står på.
Personalen börjar känna sig trygg med att de boende klarar sig bra med oss som är på besök och går
iväg i lägenheten för att utföra några andra sysslor.
Med jämna mellanrum kommer han tillbaka till oss
för att se till att allt fungerar bra för de boende.
Vi hinner bli imponerade av den omtanke och
den respekt som han visar de boende, och vi ser att
det inte är något ovanligt, eller något som utförs för
att vi är på besök.
De boende tar det som en självklarhet.

Då händer det......
Den unge mannen som bor i gruppbostaden
stoppar upp båda sina händer under tröjan på
den unga kvinnan och klämmer henne på brösten.
Det sker helt omotiverat och oengagerat från hans
sida. Men vi ser att han har gjort så många gånger
förut...
Hon ser inte förtjust ut, hon tittar stelt rakt fram,
men hindrar honom inte.
Vi besökare blir alldeles förstummade, så säger
en av oss:
”Vad gör du? Så där kan du väl inte göra när vi
sitter här och pratar?” och han slutar, tar ut sina
händer och dricker lite mer kaffe.
Personalen var inte inne i rummet när det hände.
Vi tog inte upp saken just då, men när vi lämnade
gruppbostaden strax efteråt, var vi alla mycket uppskakade av händelsen.
I vårt studiebesök ingick ett möte med enhetschefen. Vi beslöt gemensamt att vi skulle ta upp det vi
varit med om med honom eftersom vi såg det som
ett övergrepp på den unga kvinnan.
Vid mötet berättade vi för enhetschefen, som blev
mycket upprörd och lovade oss att omedelbart ta
itu med det inträffade.
”Men vad konstigt att hon inte sa ifrån ordentligt”
sa enhetschefen. ”Hon kan ju inte tala”, sa vi, ”hon
såg mest rädd och frånvarande ut”.
”Åh, var det henne han tafsade på”, sa enhetschefen, påtagligt lättad. ”Jag blev så rädd, jag trodde
det var en av personalen”.
Är det så vi ser på övergrepp?

ÖVERGREPP OCH MISSFÖRHÅLLANDEN – EN NY SKRIFT
Med det här numret av Intra följer en 28-sidig skrift om övergrepp och missförhållanden. Skriften diskuterar rutiner och tillvägagångssätt. Den tar upp rättssäkerhet, lagstiftning och går igenom de svåra etiska och moraliska frågorna i
arbetet med stöd och service.
Skriften är tänkt som ett diskussionsunderlag för arbetsträffar och studiedagar.
Du kan beställa ﬂer ex av skriften på tel 08-647 87 90, fax 08-97 11 04 eller
e-post: intra@swipnet.se
Pris per ex 80 kr, 10 ex 70 kr per ex, 30 ex 60 kr per ex.
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På jakt efter
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ågot av det svåraste
som ﬁnns måste vara
att vara nöjd med det
man har och inte önska något
annat. Det är antagligen ett helt
ouppnåeligt ideal, trots allt är vi
bara människor. Det ﬁnns alltid
något man vill ha, eller är avundsjuk på. Att bli rik är väl den
klassiska önskedrömmen, gärna
får det också ske helt oväntat. Vilken lycka att bara hitta en massa
pengar och kunna göra vad man
vill! Fantasin tar fart direkt.

och får ett lite oväntat och roligt
slut.
I min läsgrupp på daglig verksamhet blev ”En påse pengar”
mycket uppskattad. Hela berättelsen är festlig och lite skruvad,
samtidigt som det kunde vara
sant. Själva grundproblemet om
man skulle behålla pengarna eller inte i Kajsas situation, fascinerade många. Det är inte alls självklart att lämna ifrån sig dem!

En påse pengar

En mer jordnära historia är Lotta
Löfgren-Mårtensons ”Drömmen
om danskungen”, en ny bok om
längtan efter någon att vara ihop
med. Helst ska det förstås vara en
som är snygg och spännande, åtminstone tycker huvudpersonen
Anna det. Anna är lite missnöjd
med sitt liv, hon önskar att hon
var mer som sin syster, som har
pojkvän och körkort. Dessutom
har systern inte gått i särskola
och klarar sig utan personal som
påminner om tider och ordning.
Så vill Anna också ha det.
Anna vet att tråkiga Ove är kär
i henne, men hon vill ha någon
som Danskungen! Honom har
Anna bara sett på en dans, men
hon blir blixtkär direkt. Han är
så snygg och annorlunda, precis
som drömkillen ska vara. I sina
försök att få honom intresserad
blir hon sårad och känner sig
bortgjord, ingenting blir som
hon hade tänkt. Hon bestämmer sig då för att träffa en man
på Internet istället, för hon ska
minsann visa att hon kan! Fylld
av förväntan går hon till mötet...
”Drömmen om Danskungen”
blev också populär hos oss, mest

Jag har läst Tomas Dömstedts
bok ”En påse pengar”, där Kajsa
har den ovanliga turen att göra
just detta – hon hittar en kasse
full med sedlar. Hon vet förstås
att det inte är hennes pengar och
att hon borde gå till polisen med
dem, men hon kan ju lägga dem
i garderoben ett litet tag...
Ingen verkar sakna den där påsen i alla fall, tänker Kajsa.
Sedan måste hyran betalas, och
nästan av sig själva glider några
sedlar ner i Kajsas ﬁcka. Så enkelt! Efter det första steget blir
det förstås svårt att sluta ”låna”
ur påsen, och allt blir mer och
mer krångligt.
Det är förresten inte det enda
i Kajsas liv som är krångligt. Hon
har två pojkvänner också, som
hon döljer för varandra. Nu måste hon ljuga om pengarna också,
och både hon och karlarna blir
misstänksamma av alla lögner.
Alla verkar ruva på olika hemligheter, till sist vet man varken ut
eller in.
Historien skruvas upp mer och
mer, den bjuder på många skratt
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boktips!

lättläst litteratur

Maria Normark är arbetsterapeut på
Kroksta dagcenter i Örnsköldsvik. Hon
kommer med boktips till alla dem som
leder läsecirklar med personer med
utvecklingsstörning.
Böckerna:
En påse pengar
Av Tomas Dömstedt.
Pris 135 kr.
Drömmen om danskungen
Av Lotta Löfgren-Mårtenson.
Pris 135 kr.
Beställ från LL-förlaget,
tel 08-640 70 90,
e-post: order@lattlast.se
eller från hemsidan: www.lattlast.se

tror jag därför att det är lätt att
känna igen sig i Anna. Hon är
djupt mänsklig och sympatisk
när hon glömmer tid och rum
framför datorn så hon inte hinner städa, eller när hon inte kan
låta bli att skryta för kompisen om
en kille hon aldrig träffat. Anna
gör vanliga misstag, för hon är
vanlig, men hon är skildrad med
ovanlig ömhet och humor.
Boken handlar också om vikten av vänskap, den som man
kanske alltför ofta tar för given.
Det ﬁnns alla möjligheter till bra
samtal kring Anna, hennes vänner och drömmar. Drömmar
som förändras, men det brukar
de ju göra.

5

Lotta Löfgren-Mårtenson om hur man skriver på lättläst svenska:

”En
spännande
utmaning!”

Av Lotta Löfgren-Mårtenson, Universitetslektor och författare

A

tt läsa är för många en stor njutning, som
tillför livet spänning, romantik eller igenkännelse. Som läsare kan man lägga egna
upplevelser i texter och få en större förståelse för
det egna livet. Eller fantisera om ett helt annat liv
där läsningen ger erfarenheter om andra kulturer,
andra liv och andra sorters relationer som det egna
livet saknar. ”Vi lever bara ett liv, men genom att
läsa böcker lever vi många liv”, skrev författaren
Kaj Söderhjelm. Läsning är helt enkelt för många
en del av den egna livskvaliteten som man inte vill
undvara.

Inte för alla
Men läsning är av olika skäl inte alla förunnad. Det
kan bero på att man är läsovan eller på att man
har ett funktionshinder, till exempel dyslexi eller
utvecklingsstörning, som gör det svårare att ta till
sig en text.
Vi talar ofta om vikten av delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionshinder. En viktig del av att vara delaktig är att kunna ta till sig information, kunskap och skönlitteratur i skrift. Här
kan man tala om läsning som en rättighet för alla.
6

Läskunnighet som maktfaktor
I dagens informationssamhälle ökar kraven på individens läs- och skrivförmåga hela tiden. Vi ska
kunna ta till oss information, jämföra innehållet i
olika texter och därefter skapa oss en uppfattning
och ta beslut.
Att ha någon form av lässvårighet får därmed
stora konsekvenser för den enskilda individen. Enligt projektet ”Språka loss” (www.sprakaloss.se) har
25 % av den vuxna befolkningen problem i vardagen med att läsa.
Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, som
har undersökt läsförmågan hos vuxna svenskar, visar att två miljoner svenskar inte klarar att läsa en
dagstidning. Mer än en halv miljon av dessa kan
bara läsa enstaka ord och formuleringar och förstår
inte innehållet i längre texter.
För att klara att leva i dagens samhälle krävs en
läsförmåga som motsvarar kraven i årskurs 6. Två
miljoner svenskar når sålunda inte den nivån. Det
innebär att bokläsandet också kan ses som en klassfråga. Mer än någonsin är ett rikt språk en maktfaktor och en självklar förutsättning för demokratin,
menar Elisabeth Eliasson från ”Språka loss”:
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Den som inte läser är lättare att manipulera

Förminska inte läsaren!

Att inte kunna läsa urholkar inte bara individens
självkänsla, utan utgör också ett hot mot demokratin. I ett samhälle som översvämmas av olika slags
texter är läskunnighet en nödvändig kulturell och
politisk färdighet.
När krumelurerna tar form och blir till liv kan
också världen tydliggöras, om än det till en början
ges i schablonmässig och starkt förenklad skepnad.

Att ha dyslexi/läs- och skrivsvårigheter innebär att
man har problem med att läsa texten, men sällan
några större svårigheter med att förstå den.
När man har en utvecklingsstörning kan det även
vara svårt att förstå abstraktioner, liknelser och metaforer såsom exempelvis ”fjärilar i magen”.
Krångliga ord kan man passa på att förklara i texten, om de måste användas.
Nivån på innehållet bör motsvara den levnadsfas
som läsaren beﬁnner sig i. Även om texten är lättläst och konkret, så ska den inte förminska läsaren
eller behandla ämnet på ett sätt som inte tar hänsyn
till livserfarenheten.
Läsaren ska känna sig respekterad och delaktig.

Är det svårt att skriva lätt?
Kan författare, journalister, forskare eller andra
med skrivande yrken formulera sin information,
sina budskap eller berättelser på ett mer lättillgängligt sätt?
Handlar det enbart om att skriva kort och konkret? Och går detta att göra utan att känslan, ﬁnessen eller det komplexa försvinner? Att skriva lättlästa och samtidigt konstnärligt värdefulla böcker
är svårt, intygar Dag Öhrlund, författare på LL-förlaget:
Att skriva lätt är svårt.
Det kanske låter konstigt, men så är det.
Att skriva lätt är också roligt.
Och spännande.
Det är viktigt att alla förstår
det man skriver.
Som forskare har jag sedan tidigare skrivit ﬂera
vetenskapliga böcker och artiklar och nyligen utkom jag med mina två första lättlästa romaner. Lusten att skriva och pröva olika genrer ﬁck mig att
bredda mitt skrivande och att försöka skriva lättläst
skönlitteratur.
Är det då stor skillnad? Självklart skiljer sig romanens ﬁktiva form på många sätt från den vetenskapligt strikta och precisa, med krav på källhänvisningar. Men att skala fram det väsentliga och göra
texten trovärdig för läsaren är gemensamt. Att få
fram en stämning och en känsla är viktigt oavsett
om man skriver lättläst eller inte. Men att kämpa
för att försöka övertyga läsaren är sällan bra. Skriv
stramt och undvik överord, är istället författaren
Peter Gissys råd till blivande deckarförfattare i en
tidningsintervju (HN 060621), vilket lika gärna
kunde vara anvisningar till en vetenskaplig text.

Det måste ﬁnnas driv i texten
För att locka en läsare att ta sig igenom en text anser jag att det är viktigt att ämnet engagerar. Nyﬁkenhet är alltid en viktig motivation då det gäller
att fortsätta läsningen. Ett driv i texten som för läsaren framåt, vare sig det handlar om att beskriva
resultaten av en forskningsstudie eller handlingen
i en skönlitterär text, ökar viljan och motivationen
att fortsätta läsningen.
När man kämpar med lässvårigheter kan det vara
extra viktigt att innehållet lockar till att vända blad
efter blad. En text som berör en aktuell livssituation eller fas i livet kan exempelvis kännas extra angelägen att ta sig igenom.
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Säg inte allt!
I min lättlästa bok Drömmen om Danskungen kämpar
huvudpersonen Anna med att acceptera sitt intellektuella funktionshinder och de konsekvenser
som det får för hennes livssituation. Hon bor i en
gruppbostad och behöver stöd av personal i vardagen, även om hon helst vill stå på egna ben. Anna
längtar efter en pojkvän och missförstånd uppstår.
Anna önskar att hon var som alla andra.
Hon vill inte behöva be om hjälp hela tiden.
Och hon skulle vilja ha en pojkvän.
Hon vill inte bo på en gruppbostad.
När Anna kliver in i sin lägenhet är det mörkt
och tyst.
Nu orkar hon inte vara glad
för de nya möblerna.
Hon känner sig ensammast i hela världen.
Varför såg inte Danskungen på henne?
Varför dansade han med den mörka tjejen
hela kvällen?
Anna lägger sig i sängen och drar täcket
över huvudet.
Nu vill hon sova och glömma allting.
Förutom att beskriva Annas liv med ett enkelt
språk underlättas läsandet av att texten i boken
är rikligt illustrerad och lättillgänglig i sin graﬁska
form.
Ändå sägs inte allting i texten. En del får läsaren
lista ut själv eller skapa sig en egen bild av hela förloppet. Johan Werkmäster, författare på LL-förlaget, påminner om hur läsupplevelsen skapas i samspel mellan författaren och läsaren. I motsats till en
ﬁlmupplevelse levereras inte bilderna direkt, utan
skapas under läsandet i läsarens huvud.
Därför ska en författare aldrig berätta allt, utan
lämna ”hål” i texten, som läsaren själv kan fylla i.
Författaren skapar på så sätt ett slags skelett som läsaren själv fyller med sin egen fantasi och sina egna
erfarenheter. Man skapar med andra ord ett slags
raster, som läsaren förtätar. Därför blir varje bok
unik för varje läsare. Det är denna kreativa process
som enligt Werkmäster skapar läsupplevelsen.
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Lagom lätt
LL-förlaget ger sedan många år ut böcker som vänder sig till läsovana och personer med olika grad
av lässvårigheter. Förlaget har många tips, som kan
vara användbara för författare som vill skriva lättläst. Texten ska vara:
- lätt att ta sig genom
- lätt att ta till sig
- lätt att förstå
- lätt att minnas
Men det ska vara lagom av allting,
påminner Elisabeth Eliasson på
”Språka loss”. Överdrivet tillrättalagda böcker kan få motsatt verkan
och mynna ut i berättelser som inte
alls känns särskilt lätta att läsa.
Hon menar att alltför korta meningar, utan bisatser, kan bli ett hinder i läsningen och resultera i ett
stackatospråk som hackar sönder
innehållet. Actionkravet kan leda till
att person- och miljöskildring helt
kommer i skymundan och endast
blir ansatser. Läsningen kan bromsas av för många kapitel och för stor stil kan få en
avskräckande effekt och kännas stigmatiserande.
Det gäller sålunda att hitta rätt nivå så att kravet på
lättlästhet kombineras med litterär kvalitet. Såhär
formulerar LL-förlaget det:
När man skriver lättläst går det inte att gömma
sig bakom mängder av ord och luddiga tankar.
Att skriva lättläst är att skriva rakt på sak.

Danskungen”. Men avsikten är densamma; att beskriva ämnet så att läsaren kan känna igen sig eller
få en inblick i en annan människas liv och levnadsöde och få lust att läsa vidare.

Mindre ﬁnt med lättläst?
Var på den litterära skalan ska då de lättlästa böckerna egentligen placeras? Kan de
räknas till ”riktig” litteratur? Begreppet ”lättläst” används ibland
synonymt med torftig, karaktärslös
eller naiv. Andra menar konkret,
lättfattlig, populär och tydlig. De
lättlästa böckernas form och innehåll har kritiserats för att skildra
komplicerade skeenden på ett allt
för enkelt sätt. Och sällan recenseras en lättläst bok på tidningarnas
kultursidor.
Men är litteratur verkligen ﬁnare
eller bättre ju svårare texten är? Elisabeth Eliasson från ”Språka loss”
skriver:

”Men är
litteraturen
verkligen
ﬁnare eller
bättre ju
svårare
texten är?”

Existentiella funderingar
Men kan man ge karaktärer djup när man skriver
lättläst? Min andra lättlästa bok ”Älskar, älskar inte”
handlar om tonåriga Emma, som är en helt vanlig
tjej som gillar att vara med sin kompis Jonna och
snacka om skolan, killar och annat som ofta är viktigt i den åldern. Men plötsligt ändrar sig allting då
Emmas föräldrar ﬂyttar isär. Den här boken handlar alltså också om existentiella funderingar, men
berör både en annan livsfas och en helt annan livssituation:
Emma hör vad pappa säger, men förstår inte.
Hon tittar på maten, men är inte hungrig
längre.
Lillebror? Har han också åkt? Vad har hänt?
Frågorna hopar sin inom Emma, men hon får
inte fram ett ord.
Pappa fortsätter och säger att ingenting är
Emmas fel. Hennes fel? tänker Emma.
Varför skulle det var det? Det är det enda
hon är säker på. Att detta inte har med henne
att göra.
Boken ”Älskar, älskar inte” saknar helt illustrationer och har något tätare text än ”Drömmen om
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När den lättlästa boken är som
bäst innehåller den ett förtätat språk, destillerat från alla konstigheter, en koncentrerad
och engagerande handling samt en sympatisk
diktion som varsamt lotsar läsaren framåt.

Utmaning
För min del anser jag att det varit en spännande utmaning, nog så stor som de vetenskapliga texter jag
författat, att skriva på ett lättfattligt sätt så att läsaren
kan känna lukten av årstider, smaka den första kyssen eller känna den stora sorgen eller glädjen hos
romanﬁgurerna. Och om mina lättlästa böcker når
dem som annars sällan läser eller som kan lockas
till ännu en läsupplevelse så är jag mer än nöjd.
Att läsa:
Bergman, Jan (2006) Skriv i ett ﬂöde. Deckarförfattare råder lärare. Hallands Nyheter 21/6 2006.
Eliasson, Elisabeth (2001) Lättläst – ett svårt begrepp. Språka loss. Publicerad på www.sprakaloss.se
2007-08-01
Hägg, Göran (2001) Muntligt och skriftligt. Språka
loss. Publicerad på www.sprakaloss.se 2007-08-01
Löfgren-Mårtenson, Lotta (2007) Drömmen om
Danskungen. LL-förlaget.
Löfgren-Mårtenson, Lotta (2007) Älskar, älskar inte.
Argument förlag.
Werkmäster, Johan (2005) Konsten att konversera
en dam samt konsten att skriva lättläst. Skrifter från
Centrum för Lättläst. Nr 4. LL-förlaget.
Öhrlund, Dag (1999) Vi gör lättlästa böcker. En antologi. LL-Förlaget.

PS. Läs också Maria Normarks recension av
Lotta Löfgrens bok ”Drömmen om Danskungen”, på sid 5!
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Man
måste
kunna
tala
om
det!

”Många föräldrar säger att
de har fått rådet att vänta
med att prata om funktionshindret tills barnet frågar,
alltså på temat ’väck inte
den björn som sover’. Men
björnen sover inte.”
Ur boken Doktorn kunde inte riktigt laga mig.

”En del erfarenheter är för svåra att bära själv. Då måste
vi hjälpa till.” Det säger Christina Renlund, psykolog och
psykoterapeut med mångårig erfarenhet från arbete med
barn och ungdomar med funktionshinder. Nu har hon gett
ut en bok om hur barn tänker om sitt funktionshinder.

INTRA 3 • 07
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F

å böcker har fått ett så starkt och intresserat gensvar som Christina Renlunds ”Doktorn
kunde inte riktigt laga mig”. Kanske för att den
fyller ett stort tomrum, kanske för att den återigen
ﬂyttar fokus från rättighetslagstiftning och kommunal handikappideologi till dem det faktiskt berör. Hur tänker ett barn som har fått ett allvarligt
funktionshinder? Hur ska man som förälder eller
personal kunna vara ett verkligt stöd?
Christinas svar är uppfordrande: Vi måste, genom
att prata med barnet och genom att ge det redskap
att uttrycka sig, hjälpa barnet att formulera sin berättelse. I den berättelsen måste skapas en realistisk
uppfattning om funktionshindret. Där
måste ﬁnnas plats för frågor och känslor
runt livet och där måste ﬁnnas hopp och
Sara
styrka.

”

Om det bara skulle handla om kärlek hade vi klarat det här själva för
länge sedan”, sade en mamma jag
mötte. På kärlek kommer man långt
men funktionshinder ställer också
krav på särskild kunskap.
Samtliga citat är ur boken Doktorn kunde inte
riktigt laga mig.

”

Barn som har svårt att få hjälp

Christina arbetade från 1978-1995 på
Upplands Väsbys habiliteringscenter.
tittar intensivt Under åren har hon hunnit med att hjälpa hundratals barn med funktionshinder
Började på Salberga
på mig.
att hitta svar på sina frågor.
Christina Renlund föddes 1949 och – Tror du,
– Det har ju varit en klar brist detta, att
växte upp i Töreboda i Västergötland.
barn
med funktionshinder har haft så
säger
hon
Hon pluggade psykologi i Uppsala och
svårt
att
få hjälp med sina känslomässiga
började redan då att intressera sig för plötsligt, att
problem.
De är en försummad grupp i
personer med funktionshinder. Under
mamma
och
det
barnpsykiatriska
arbetet.
två år i början på 70-talet arbetade hon
Sedan
1995
arbetar
Christina på en
i en försöksverksamhet som Röda Kor- pappa har
psykoterapimottagning
för barn och
set bedrev med daglig verksamhet för önskat att jag
ungdomar
med
funktionshinder.
Motpersoner med utvecklingsstörning. Hon
tagningen
som
startades
inom
habiliteskulle
ha
dött
träffade docent Lars Kebbon, som inspiringsverksamheten drivs nu inom landsrerade många att ägna sin forskning åt vid förlosstingets Barn och ungdomspsykiatri.
personer med funktionshinder.
ningen?
Christina Renlund poängterar att det
Hennes första jobb som psykolog var
krävs
dubbel kompetens när man ska arpå Salberga specialsjukhus barnklinik
beta
med
funktionshindrade barn.
1974 och det var en nyttig skola.
–
Vid
sidan
av de verktyg som man
– Jag arbetade med behandling, handanvänder
i
det
terapeutiska
arbetet behöver man
ledning och undervisning. Det fanns en väldig opockså
ha
kunskaper
om
funktionshinder.
timism under den här perioden. Avvecklingen av
– Men kunskaper i sig är aldrig tillräckligt, tilläganstalterna skulle skapa helt nya förutsättningar.
ger
hon. När man arbetar med barn eller vuxna
Så småningom har vi lärt oss att hur bra barn med
med
funktionshinder måste man ha den sociala
funktionshinder än har det, så kan de ändå må dåförmågan
också. Kunna mötas för att tillsammans
ligt. Det tog lång tid att komma fram till ett verkligt
upptäcka
och
utforska.
barnperspektiv i omsorgen. Att barn har rätt att få
göra sin egen berättelse.

”

Barn måste tidigt i livet lära sig det
som är avgörande för deras liv. För
barn med funktionshinder betyder
det
• att någon berättar för barnet om
funktionshindret,
• att barnet själv kan berätta,
• att barnet kan fråga,
• att barnet kan påverka,
• att barnet är delaktigt i alla
beslut.
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Man måste prata
Enligt Christina Renlund är det värsta man kan
göra att lämna ett barn ensamt med sina frågor.
– Barn vet mycket mer än vi tror. De ﬂesta treåringar har redan börjat fundera kring sitt funktionshinder. Det enda som händer när man inte pratar
med barnet är att det uppstår en tomhet som måste
fyllas. Vilket barnet gör. Med sina egna fantasier
och föreställningar.
Christina Renlund beskriver i sin bok hur en del
av dessa föreställningar kan se ut:
”Visa mig vad det är med dig”, sade jag till en
pojke med förståndshandikapp som inte hade
så lätt med orden. Han målade då hur han
träffades av något våldsamt som kom som en
projektil utifrån och skadade honom i magen
och då åkte en del av hjärnan ut. Pojken visste
att hans svårigheter hade något med huvudet
INTRA 3 • 07

att göra och vi runt omkring kunde konkret se
att han visste och hur han tänkte att det hade
gått till.
Ett annat barn frågade Christina Renlund: ”Vad
gör jag med mina föräldrars sorg?”
– Jag svarade att ”det är klart att det bekymrar dig
att mamma och pappa är ledsna. Deras sorg och
oro är besvärlig. Och då är det viktigt att de har
andra vuxna att prata med. Dina föräldrars sorg är
inte din sak, det är inte ditt ansvar att trösta dina
föräldrar”.

Rätten till sin berättelse
Barn har, enligt Christina Renlund, en ovillkorlig
rätt till sin berättelse.
- Den berättelsen kan se ut på olika sätt. Vi kan
hjälpa till genom att ge redskapen. Att ta upp de
viktiga trådarna och se till att det ﬁnns uttrycksmedel till hands. Jag brukar använda mig av serierutor
som barnet kan fylla i. Eller så kan man göra en
cirkel och fylla med de tankar eller känslor barnet
har runt funktionshindret.
Rätten till den egna berättelsen gäller alla, oavsett
ålder, mognad och utvecklingsnivå. Rätten till berättelser om sig själva gäller självklart även för barn,
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Det handlar inte om grad av utvecklingsstörning,
det handlar om kunskap och arbetssätt.
– Barn med utvecklingsstörning och barn utan
talat språk behöver större hjälp med berättelsen.
Där kan man gå in och tillsammans med föräldrar
skapa en berättelse. Det är viktigt att berättelsen
också ger hopp. Man tolkar vad man tror är barnets
funderingar och föreställningar. Ofta får man då
en mycket stark respons.

Personalens betydelse
Personal som arbetar med barn med
funktionshinder
kan vara till stor
hjälp när det gäller att skapa barnets berättelse.
– Att vara assistent till ett barn
med funktionshinder är ett av de
svåraste jobb som
ﬁnns, säger Christina Renlund. De
stannar inte länge
i sitt arbete om de
inte får kunskap
och möjligheter
till reﬂektion.
På samma sätt är
det med dem som
arbetar med vuxna personer med
funktionshinder.
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Det är på det sättet svåra psykiska
erfarenheter så att säga tuggas, omformas och avgiftas så att de blir till
användbara byggstenar för barnet.
– Många vuxna personer med utvecklingsstörning
har aldrig fått prata igenom vad funktionshindret
innebär och varför just de har drabbats. Som personal kan man betyda mycket för att lindra ångest
och skapa insikt.
Förutom arbetet på psykoterapimottagningen
har Christina Renlund varit starkt engagerad i biståndet till barnhem i Rumänien. Hon har också
hunnit med att, tillsammans med Mustafa Can och
Tomas Sejersen, skriva en bok till ungdomar med
muskelsjukdom ”Jag har en sjukdom men jag är
inte sjuk”.
Text och bild: Hans Hallerfors.
Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa.
Av Christina Renlund. Gothia Förlag 2007. 160
sidor. Pris 140 kr. Moms och porto tillkommer.
Kan beställas från www.gothiaforlag.se eller
från tel: 08-462 26 70.
Läs också:
Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. Av Christina Renlund, Mustafa Can och Thomas Sejersen, Rädda Barnen 2004. Antal sidor: 144. Kan
beställas från www.rb.se, pris 145 kr.

”

När det gäller
sjukdom och
funktionshinder
är min erfarenhet
att barn alldeles
för ofta är
omgivna av
vuxnas tassande,
hummande och
undanglidande.
Ibland dessvärre
också av
osanning.
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Såpbubblornas furste
Ur boken Doktorn kunde inte riktigt laga mig.
Av Christina Renlund.

S

imon är åtta år. Han har ett förståndshandikapp och en neuromuskulär sjukdom som
heter Dystroﬁa myotonica. Det är förståndshandikappet som är Simons huvudhandikapp och som ger honom störst svårigheter och begränsningar. Simon går i en liten klass i särskolan.
Simon har levt med stora brister i omsorg och
omhändertagande.
Han har blivit lämnad och övergiven. Han har
levt i en vardag med ilska, utbrott och våldsamma
bråk mellan föräldrarna. Simon har hört mycket
negativt om sig själv och som straff har han fått gå
och lägga sig utan mat. Barn med funktionshinder
som lever i riskmiljöer och med sviktande föräldraomsorg lever med mångdubbel utsatthet.

Larm från skolan
Jag träffar Simon när hans klasslärare i särskolan
slår larm. Hon berättar att Simon inte alls kan leka
eller fantisera. Det verkar som Simon helt förlorar
sitt tänkande och sin kognitiva nivå i lek eller när
situationer är ostrukturerade och fria. Han blir då
stående helt stilla med armarna hängande mot
kroppen eller far runt förvirrat.
Det går inte att prata med honom eller ropa på
honom för att nå honom. Man måste hämta Simon
rent fysiskt och ta honom i handen för att han ska
komma.
Simon har inga nyanserade uttryck för känslor,
vare sig i ord eller i sin mimik. Hans ansikte är slätt
och uttryckslöst och ingen har någonsin hört honom skratta. Ingenting verkar viktigt eller värdefullt för honom.
Både människor och saker förefaller helt ointressanta. Simon bara står som om inget riktigt rör honom, som om ingenting har någon betydelse eller
laddning. Simon är som en liten främling från en
annan planet.
Liten, späd och tunn, lite blek och med blå skuggor under ögonen.
Hans övergivenhet är hjärtslitande.
12
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Simon tar inga som helst initiativ till kontakt. Han
väljer aldrig att vara med de andra barnen. När vuxna tar kontakt är han ﬂyktig och undﬂyende. Han
går sin väg eller slår sig ur sociala sammanhang.
Inne i klassrummet är Simon lugnare och tryggare och verkar känna sig mera skyddad. Där är
han en skolpojke och lär sig bra. Det skolmässiga
tycks vara en fristad. Simon visar korta stunder en
viss självkänsla i skolarbetet och är då nöjd med sig
själv. Men det är en känsla han inte kan hålla kvar.
Den ﬂyter snabbt förbi.

Alla känslor blandas
I skolan gråter Simon ofta övergivet och ihållande.
När han ska göra något säger han oftast:
– Nej det vill jag inte.
När han ändå gör sin uppgift kan han förvånat
iaktta sig själv och utbrista:
– Titta, jag gjorde det. Jag kunde.
För en stund en stolt skolpojke. En stund kan
han koncentrera sig. Simon vill vara duktig och
kan säga:
– Idag ska jag sitta och jobba.
Men går något honom emot rasar allt. Inte ens
hans lyckosamma erfarenheter blir byggstenar för
vidare utveckling. Simon behöver lyckas direkt och
han behöver att någon omedelbart ser och bekräftar det. Han behöver en person att vara trygg hos
för att kunna arbeta och han behöver gränser och
stöd. Simon behöver nära kontakt och kroppskontakt också i skolan.
Simon har svårt att förstå sig på känslor. Han behöver hjälp att känna igen känslor och få ord på
känslor. Alla Simons känslor blandas till en överväldigande massa, oftast en mörk oro. Han kan inte
skilja den ena från den andra. Simon kan inte skilja
ut arg från ledsen eller bestämd från arg. I skolan
övar Simon dagligen på olika känslor. Han får hjälp
av sin klasslärare som följer honom hela hans lågoch mellanstadietid.
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Sand och svordomar
I terapin börjar Simon med att strila i sanden
och hälla vatten i sanden. Han leker som ett litet
barn. Han gräver, han kastar sand och han tittar på
sanden. Simon lägger kinden mot sanden och känner, han stoppar ner hela ansiktet i sanden. Han
gömmer sina händer och lyfter fram dem igen. Så
småningom förstår Simon hur man bakar en kaka
i sanden och att man då måste ha blöt och inte
torr sand. Simon har kanske aldrig lekt i sandlåda?
Det är i varje fall en lek han aldrig förstått eller lärt
sig.
Simon vräker ut indianer, cowboys och soldater
från skåpet. Han gömmer dem i sanden och hittar
dem igen. Simon sätter ut ﬁgurerna lite planlöst
och ställer kanoner lite här och där.
– Förresten, får man svära här, frågar han.
Innan jag hunnit svara, säger Simon:
– För helvete, djävlar, dumma skit, förbannat, för
helvete, din lille djävel.
Han låter, ropar, skriker och skäller.
Skriker han ut det som har sagts till honom? Det
han har fått över sig själv och hört?
Simon tar PlayDoh som står på bordet. Han gör
en lång grön orm, knådar ormen, blir plötsligt arg
och dödar den. Simon svär, bankar, slår och skriker.
Så tystnar han och sjunker ihop lite på stolen. Han
vilar en stund. Sedan börjar han använda rösten
igen, men nu på ett annat sätt, mer som det lilla
barnet som prövar sin röst. Han ropar med höga
ljud, han låter hest, han använder rösten tyst. Han
växlar intonation. Simon blir lugn och nöjd och
kommer till ro. Han börjar platta på ormen och
sjunger med ﬁn sångröst.

Såpbubblornas furste
Vi blåser såpbubblor. Vi turas om att blåsa och rummet är fyllt av de skimrande bubblorna. Simon tittar
på mig. Jag kan inte se något uttryck i hans ansikte,
men jag ser hans iakttagande ögon.
På något sätt förstår jag att han tycker om det vi
gör. Han börjar visa viss mimik. Någonting starkt

”

och levande börjar kämpa
sig fram. Är det förvåning
hans ansikte visar?
– Simon, är du förvånad
över alla bubblorna och hur
ﬁna de är, säger jag.
– Ja, säger han och inget
mer.
Att säga någonting nu skulle bara vara dumt och klumpigt, men jag känner som vi
bestigit berg. Många tankar
drar fram genom mig.
Kommer Simon att kunna
vara i kontakt och ha glädje
av det han känner?
En annan tanke som drar
genom mig är: Tänk om han
inte förstår ordet förvånad?
Tänk om han bara svarade ja
så där lite på måfå? Men den
senare oron är inte särskilt
stor. Simon har nu en längre tid övat på känsloord
i skolan. Hans klasslärare fullkomligt badar honom
i språk, berättelser och sagor. Skolmässigt kan han
inte ha det bättre.
Vi fortsätter att blåsa såpbubblor. Jodå, det blir en
lek han älskar. Han blåser, hoppar runt och blir livlig. Han ser ut som ett barn på julafton som fått just
den julklapp han mest av allt önskade sig. Han tittar
lyckligt på såpbubblorna. Världen är full av under.
I leken glömmer vi för en stund det oroliga och
besvärliga. Det börjar gå att avläsa hans mimik.

Någonting
starkt och
levande
börjar
kämpa sig
fram.

Oro
Simon är oftast trött och vilsen. Han är impulsdriven och okoncentrerad. Han stormar runt i rummet. Otåligt slänger han med armar och ben och
till och med huvudet kastar han runt.
Han far runt utan att höra ett ord av det jag säger.
Eller lyssnar han, fast det för mig är omärkligt och
uttryckslöst? Det ﬁnns en desperation i honom när

– Det är min oro, säger han.
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han sparkar på väggarna och skriker med hög röst.
Han låter mer och morskare än han är. Vad gör vi
nu?
– Simon, lugna dig, jag kan hjälpa dig, säger jag.
Armarna ﬂaxar runt, han håller ena armen över
ögonen.
– Simon, jag vet att du tycker om att
måla i skolan. Vi kan måla.
Det regnar kraftigt ute. Vi lyssnar
till vindens vinande och smattret mot
rutan. Simon går fram och håller ett
ﬁnger mot rutan och regndropparna.
Han går till stafﬂiet och börjar måla.
Simon blandar färger och täcker hela
pappret. Han andas häftigt och ﬂämtar till.
– Det är min oro, säger han.
Så tar tröttheten överhand och Simon sjunker ihop i en hög på golvet.
Han tittar på målningen som sitter
kvar i ritblocket på stafﬂiet, reser sig
och säger igen:
– Det är min oro.
Simon går fram till sin målning.
Han ställer sig vid stafﬂiet och sjunger
som en liten förnöjd pojke.
– Jag målar, jag målar, sjunger han
melodiskt.
Och igen blandar Simon alla färger
och ser till att de täcker hela pappret.

– Jag vet, säger jag. Jag vet att du ﬁck gå och lägga
dig utan mat. Jag vet att du var ensam och att ingen
tog hand om dig när du kräktes. Jag vet att du är
orolig och rädd för många saker som hänt. Och
barn ska inte vara ensamma. Barn ska få hjälp när
de kräks och är rädda. Det ska alltid ﬁnnas någon
som tar hand om barn. Det skulle ha
funnits någon som tog hand om dig
på det sätt som Inger och Sven, familjehemsföräldrarna, tar hand om
dig nu.
Simon behöver veta hur barn har
rätt att ha det. Vi pratar om det. Han
säger inte ett enda ord när jag pratar, men det är tydligt att han förstår.
Han vet att jag vet hur han har haft
det.

”

Jag vet
att du var
ensam och
att ingen
tog hand
om dig när
du kräktes.

Stilla gråt
Det syns att han gråtit när vi träffas. När han kommer in i rummet ställer han sig vid fönstret. Han
sätter sig på stolen vid fönstret och sitter väldigt
stilla. Och gråter. Stilla och utan snyftningar. Han
gråter övergivet och ihållande. Han ser liten, medtagen och blek ut.
Tårarna glittrar på hans kinder och det griper tag
i mig. Simon börjar tala om att han längtar efter
mamma. Det är en svår och överväldigande längtan.
Simon har starka och ömma känslor för sin mamma, men också känslor av övergivenhet, ilska och
rädsla. Simon bor inte längre med mamma och
han vet inte när han nästa gång ska träffa mamma.
Simon gråter av sorg, han gråter av ensamhet och
han gråter av rädsla.
Simon försöker fästa sin mammalängtan på olika
personer, på sin lärare i skolan, på mig. Hans längtan efter mamma och närhet är ibland omöjlig för
honom att stå ut med.
När han inte orkar med känslorna blir det många
utbrott. Det han inte står ut med att ha inom sig
kommer ut fysiskt genom kroppen. Han sparkar,
ropar, skriker och svär.
Samtidigt får Simon också alltmer tillgång till ord
och språk. Han pratar om sina tankar och känslor
och säger:
– Jag var orolig. Jag kräktes och ingen tog hand
om mig. Och jag ﬁck ingen mat, jag ﬁck gå och
lägga mig utan mat.
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Längtan efter mamma

Simon skapar i leken en liten pojke,
ett alter ego, som han kallar Johan.
Han vill leka en lek där jag är mamman och han är pojken. Leken är
inte längre på lek utan övergår till
verklighet när Simon spänner ögonen i mig och säger:
– Du ska vara min mamma.
Det är inte på lek. Det är inte symboliskt utan verklighet. Simon kämpar för sitt liv och för sina behov.
– Simon, jag vet att du längtar efter
och behöver mamma, din mamma.
Och vi ska hjälpas åt så du får träffa mamma på
helgerna. Du vet att vi har möten runt det. Och du
behöver någon som tar hand om dig som Inger och
Sven gör. Simon, jag vill hjälpa dig så det blir bättre,
men du vet att jag inte är din mamma.
Simon stammar när han svarar:
– Jag v-vill...att ... att ... du är min mamma.
När han ska gå och jag hjälper honom med overall och stövlar säger han lågt:
– Du är i alla fall som en mamma.
Vi är båda slut när vi säger ”Hej då”. Jag står och
ser efter honom när han går iväg. Han ser liten ut.
En tunn pojke i blå overall, collegetröjan sticker
upp utanför kragen, ryggsäcken hänger lite på
sned.Hans leriga stövlar lämnar fotavtryck på golvet. Hela han lämnar avtryck i mig. Det sista jag ser
är de blänkande röda ränderna på hans stövlar.

Mer oro
– Vad är det Simon? Visa mig oron, säger jag när ett
nytt kraftigt orosutbrott kommer. Kan du måla?
Simon samlar sig, tar kritorna och målar snabbt
en bild. Det är en bild av oss båda i orkanens öga.
Himlens alla vindar blåser och där är vi mitt inne
i stormen, i stormens öga. Det är vindstilla ett kort
ögonblick. Jag vet inte riktigt vad det betyder, tänker jag, mer än att det är häftigt och stormigt runt
oss. Och att vi är mitt inne i någonting.
Simon går till stafﬂiet och börjar måla. Han målar
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och det börjar synas andra färger än det mörka,
som han brukar måla. Det är lite rött och lite gult.
– Det syns lite rött där och när man ser det kan
man känna sig glad, säger jag.
– Det är ett hus, säger Simon.
Det röda blir övermålat och försvinner.
– Det syns inte, säger Simon. Det är ett hus. Det
får inte synas i stormen.
– Det röda ﬁnns där bakom men syns bara lite
bakom oron. Kanske ﬁnns det i skydd ett tag, säger
jag.
– Jag ska måla ett hus där vi kan bo, säger Simon.
Nej, det blev inte det. Det blev en ishockeyspelare.
Nej, det blev inte det.
Han målar över och säger:
– Inget får ﬁnnas.
– Du gör som du gör i sanden, säger jag. Du gömmer det vi inte får se, men vi vet att det ﬁnns. Du
kanske gömmer ett tag tills du kan visa och det blir
säkert. Det svarta är inte bara ett sätt att måla över
och förstöra. Det svarta skyddar också det ömtåliga
och det nya.

Läs för mig
Det kommer nya kaskader av ilska och oro. Simon
kastar sand och saker. Han svär och skriker. Vildsint
kastar han sig i rummet, sparkar i luften, sparkar på
dörr och väggar.
– Lugn, Simon, jag kan hjälpa dig, säger jag. Ett
yttrande han vid det här laget känner igen och hört
många gånger.
– Läs för mig, säger han då.
Så läser vi hans favoritböcker. Den ena är Den
lilla hunden Björn, en berättelse om en hund som
blir lämnad och övergiven men sedan återfunnen
och älskad. Hans andra favoritbok är Billy och arga
Lotta. Den handlar om hur pojken Billy gör när det
är orättvist och vad han gör med sin ilska. Simon
väljer det han är upptagen av.
– Får jag luta mig lite mot dig, säger han när vi
läser.
När han lutar sig känns det som han lutar sig för
att få kraft, som han lutar sig och magasinerar beskydd. Lugnet lägger sig och när jag läser får vi en
stunds vila och skydd för stormen. Istället för oro
visar sig då en liten vilsen pojke som sitter och suger
på sin tröja.
Men ibland fungerar det inte för oss. Det går inte
att stoppa Simons ilska. Att säga ”lugna dig” eller
låta bestämd fungerar inte. Språket räcker inte.
Hos Simon ﬁnns en genuin oro att bekräfta, men
han behöver också hjälp att stoppa den.
Handfast hindrar och håller jag honom i vissa
situationer. Jag håller i och håller om honom. Så
går det alltid bra att lugna honom. Han slappnar
av och trappar ner. Han litar på mig och tar emot
min hjälp.

Stopp på impulser
Simon kan inte hålla sig stilla. Han far fram och
tillbaka i rummet.
– Simon, kan du försöka vara lite lugn så det går
INTRA
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att prata med dig, säger jag.
Simon försöker, men försöket varar kort. Efter någon
minut far han runt i rummet
igen. Armarna ﬂaxar och han
tjuter som en ambulans.
– Om det går att prata med
dig, så vill jag att vi pratar. Är
det okej, Simon, säger jag när
han tjutande passerar mig.
Han ler ett pressat leende,
ser spänd och ansträngd ut.
– Simon, kan du sluta vara
ambulans nu.
– Mmm ... mumlar han.
Men vad han säger är en sak
och vad han gör en annan.
Han är som en virvelvind.
– Simon, lyssnar du, frågar
jag. Kan vi prata?
– Ja, jag säger ju det, svarar
han argt.
Han är tyst en stund, så säger han:
– Det är dumt när de säger
cp i skolan.
– Ja, väldigt dumt att säga
cp till dig, svarar jag.
– Vad gör du då?
– Slåss, svarar Simon.
– Men när du slåss, är inte
det dåligt på samma sätt som
när de retas, undrar jag.
Simon är tyst. Han snörvlar
lite. Han vet att jag väntar på
ett svar.
– Jo, säger han tveksamt
och med återhållen ilska.
Han är fortfarande laddad
och irriterad. Så forsar han
upp med rösten och skriker
med höga tjut. Jag sätter mig
närmare honom, söker kontakt och fångar hans blick.
Jag börjar prata och säger:
– Simon, gör så med rösten
om du är väldigt arg, men ta din pratröst om du vill
att vi pratar.
Simon försöker hålla både sig och rösten lugn.
Hans ansikte är allvarligt. Han ser fundersam ut
och säger sorgset:
– De säger cp. Jag blir ledsen då.
Så kan vi faktiskt fortsätta prata. Och Simons
sparkande och skrikande måste bli till ord och berättelser eller teckningar eller lek. Hans oro och
ilska måste få annan och symbolisk form. Annars
hamnar han i en evig spiral av ilska och utbrott, där
känslor inte alls är till hjälp i hans utveckling. Han
kommer inte att bli sedd och förstådd som den ﬁna
pojke han också är. Kan vi inte bryta hans utbrott
och ilska kommer ingen att orka vara med Simon
och tycka om honom.
Vi använder sandlådan och miniatyrﬁgurerna för

Hans oro
och ilska
måste få
en annan
symbolisk
form.
Annars
hamnar
han i en
evig spiral
av ilska och
utbrott där
känslor inte
alls är till
hjälp i hans
utveckling.

15

15

att pröva olika sätt att göra istället för att slåss och
sparka. Vi övar på att lyssna på rösten och höra om
rösten låter arg eller ledsen eller glad eller lugn. Vi
övar på hur man gör när man säger hej och hej då
och vi övar på att titta på varandra när vi pratar. Det
är svårt och ovant för Simon och han håller bara ut
i korta stunder. Vi övar på hur man gör när man
berättar och säger vad man tycker. Vi pratar om att
man kan tycka olika.
Tillsammans gör vi berättelser, sagor och teckningar. Vi har det bra och roligt ihop. Några gånger skrattar Simon så han kvittrar. Han skrattar av
glädje. Han skrattar med stolthet i sitt skratt.

Skolan igen
I skolan är Simon vänligare. Han kan uttrycka glädje över det han gör. Simons klasslärare bedömer att han kommer att
kunna läsa bra när han går ut mellanstadiet.
I skolan ﬁnns tydliga gränser för
Simons beteende. När Simon forsar iväg och skriker med rösten kan
fröken säga Ta din skolpojksröst och
Simon klarar det oftast. De har talat
mycket om att svärord och könsord
är privata ord och inget man säger
i skolan. De har ägnat mycket tid åt
hur skolpojkar är och vad det är för
skillnader mellan små pojkar och
skolpojkar. De har ägnat mycket
tid åt att reda ut bråk. Simon söker
tydliga vuxna som både kan hjälpa
honom och sätta stopp för honom.
Nu är Simon nästan hela tiden inne
i klassrummet. Vid skolstart behövde han mycket enskild tid med en
vuxen i grupprummet.
Simon kan uttrycka känslor i ord
och gör det ofta genom att polarisera dem.
– Jag är glad nu, jag är inte arg.
Simon kan vara lite grann med de andra barnen
och han är intresserad av att vara med dem. Det
han har drömt och fantiserat om i lekar i terapirummet blir till en del verklighet.
Av sin klasslärare får Simon en nalle. En som är
liten och ny. De talar mycket om att Nalle behöver
man se till och vara rädd om.
Nalle blir den första sak Simon har som blir viktig
och betydelsefull för honom. Nalle blir hans trogne
följeslagare, Nalle som är laddad med frökens omtanke och omsorg.

– Simon, vad är bra med att bli stor, undrar jag.
– Man lär sig saker, att inte skrika och inte säga
privata ord och sånt, säger Simon.
Han bjuder på kalas med dockservisen, saft och
bullar. Det är ett ﬁnt kalas och han är en artig
värd. Simon väljer en pojkﬁgur i skåpet. Det blir
en prins.
– Vilken ﬁn prins, säger jag. En prins man kan
tycka om.
– Tycker du om mig, frågar Simon.
– Ja, Simon, jag tycker mycket om dig.
Förnöjd bjuder han mig på kaffe.
Simon leker på en sjuåttaåringsnivå. Han har
goda språkliga begrepp och ord på känslor som
han kan använda. Simons oro är nu en helt annan
sorts oro. Den kan inte jämföras med hans tidigare
oro. Efter utbrott går det att prata
med honom. Simon kan tänka om
det som hänt och vara med och
reda ut. När han ibland forsar iväg
och varvar upp kan han till och
med säga:
Förlåt mig, jag vill inte vara så där
men jag är så trött.

”

När barn
blir övergivna
och utsatta
av just de
personer som
ska skydda
dem slås
livet sönder.

Nyﬁken på världen
Simon får alltmer av nyﬁkenhet och glädje i sin lek
och i leken ler han ofta. Han går också till spegeln
i rummet, tittar på sig själv och ler. Simon tittar nu
oftast på den som pratar. Han känns stabilare och
utstrålar inte längre skörhet. Han är en duktig skolpojke.
– Jag vill bli stor, säger Simon.
16
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Kommer du ihåg?

När vi ska avsluta förvånar Simon
mig än en gång. Han hoppar upp
i sandlådan och säger att han ska
vara kvar.
– Kommer du ihåg när vi sågs första gången i ditt rum, det var på ett
annat ställe, säger Simon.
Detta stämmer, men det var svårt
för mig att då uppfatta att den lille bleke pojke jag mötte som inte
kunde leka och som aldrig hade
hörts skratta tog in det som hände
runt honom.
– Jag vill inte gå, jag ska stanna
kvar här och sova hos dig, fortsätter Simon.
– Det är dags att säga adjö nu, Simon, säger jag.
Jag räcker honom handen när han sitter där i sanden. Simon tar min hand, reser sig och säger:
– Okej då.
Vi säger adjö och skiljs.
Senare, långt senare, när Simon är tonåring träffas vi av en slump på den skola, där Simon går i
gymnasiet. Båda blir vi lika överraskade av att ses.
Simon är ute på skolgården utanför det rum där jag
handleder lärarna. Han är lång och tonårsgänglig.
Vi ser varandra genom fönstret. Simon tittar förvånat och ler.
När jag avslutat min handledning och ska gå står
Simon och väntar på mig i korridoren utanför. Han
ser lite blyg och avvaktande ut.
Vi pratar om hur Simon har det nu. När vi säger
”Hej då” kramar Simon mig hastigt och lite generat, vänder sig tvärt och kliver iväg med långa steg.
Jag ser efter honom och ser hans smala ryggtavla
och tänker att denne pojke önskar jag allt gott i
världen.
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Eftertankar – vad behövde Simon?
När barn blir övergivna och utsatta av just de personer som ska skydda dem slås livet sönder. Barnet är
rädd och kanske skräckslaget för de personer som
är viktigast i livet.
Barn kan inte leva själva, det är ödet i att vara barn
och när föräldrar inte förmår svara på sitt barns
kontaktförsök förlorar barnet sig själv. Barnets lösning på detta kan vara att stänga av allt, både sina
tankar och känslor. Eller så blir lösningen att leva
ut i ett tumult av känslor.
Barn kan också själva ta på sig skulden för att det
är som det är och tänka att om jag bara vore snällare
så skulle det inte bli så mycket bråk.
Vilket av dessa sätt barnet än väljer, så betyder det
att barnets egna känslor inte blir användbara eller
är till hjälp när det ska förstå sig själv.
Simons mamma kunde bara ﬁnnas där för Simon
ibland. I perioder var hon för upptagen av sitt eget
liv, försvann in i sin egen värld och var inte tillgänglig för Simon.
Simons pappa fanns i stort sett inte alls och det
Simon såg av mamma och pappa tillsammans var
våldsamma konﬂikter och bråk. Det var viktigt att
Simon snabbt ﬁck en trygg omvårdnad. Med sina
funktionshinder levde Simon redan med en ökad
utsatthet. En bristfällig omsorg gjorde honom ännu
mer utsatt.
Alla barn har i sitt inre upplevelser av föräldern
som både god och ond. Det goda är när behov
möts, när barnet får beskydd och möjligheter till
trygg utveckling. Det onda är när föräldern inte svarar på barnets behov eller inte ﬁnns där när barnet
behöver.
Barnet knyter med sina reparativa krafter ihop
sina olika bilder av föräldern till en mer helhetlig
bild, oftast av en förälder som varit tillräckligt bra.
För Simons del var det inte så. För Simon var den
konkreta verkligheten och hans erfarenheter inte
tillräckligt goda. För honom var verkligheten att
åka upp på rummet utan mat, att vara ensam och
bli övergiven. Simon blev avvisad och mötte konkreta uttryck för att han inte var önskad. Barn som
blir avvisade upplever ”det är mig det är fel på, jag
är nog inte värd att älska”.

Omsorg och bekräftelse
För att bli någon, för att bli människa, behöver man
en annan människa att spegla sig i. När vi ser oss
själva i den andre, när vi får bekräftelse, blir vi psykologiskt till som människor. Simon ﬁck mig ofta
att tänka på det osynliga barnet Ninni hos muminfamiljen.
Ninni repar sig och växer bit för bit av muminfamiljens ömma och osentimentala omsorg. Men
när hon blir rädd eller misslyckas bleknar hon bort
igen. När Simon kom i terapi var han en pojke som
långa stunder stod stilla och osynlig och som däremellan for runt förvirrat. Sakta började han bli
någon, en liten pojke som satt och sög på sin tröja
när jag läste för honom. Och Simon blev en pojke
jag kom att tycka mycket om.
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I familjehemmet och i
skolan ﬁck Simon omsorg
och omtanke. Han börjar
lita på att andra ville vara
med honom. När Simon i
skolan säger till sin klasslärare ”Jag tycker du ser lite
trött ut” vet vi att han har
tagit ett enormt språng i
sin utveckling. Han kan
uppfatta och uttrycka hur
han tror att någon annan
mår. Människor har blivit
viktiga för Simon.

Kunna tänka om sig
själv och andra

”

Barn som
blir avvisade
upplever ”det
är nog mig det
är fel på, jag är
nog inte värd
att älska”.

I den tidiga anknytningsrelationen lär sig barn att
tänka om sig själva och andra. De utvecklar inre
arbetsmodeller för hur man är med andra och lär
sig att andra har en egen inre värld. Professor Peter
Fongy vid Anna Freud Clinic i London har beskrivit
hur förmågan att mentalisera – att kunna tänka om
egna och andras tankar, känslor och föreställningar
– växer fram. Förmågan att ”tänka om” kan stängas
av om det barnet ser är för farligt eller för svårt för
barnet att ta in.
Att bli avvisad är för svårt för ett barn att psykiskt
bära, avvisande stänger av möjligheter att tänka och
reﬂektera och gör att barnet inte lär sig att förstå
sig själv och andra.
Det betyder att det som är allra svårast för barnet
är att vara med andra människor.
Simon visste inte vad det var för tankar och känslor han hade. Det mesta stormade ut genom kroppen som oro. Simons ilska bara exploderade och
var inte användbar för honom som kraft. Simon behövde skapa inre strukturer och den inre ordning
som gjorde det möjligt för honom att:
• kunna leka
• kunna känna igen olika känslor och få
känslor bekräftade
• kunna tänka om sina känslor och hålla
känslorna i sin psykiska värld
• kunna hantera styrkan i sina känslor
och reaktioner
• kunna tänka om sig själv
• kunna tänka om andra människors tankar,
avsikter och känslor
• kunna dela tankar, känslor och fantasier
• kunna tänka fullständiga tankar och hålla
en röd tråd i sitt tänkande
• få en känsla av sammanhang och begriplighet
• kunna uttrycka sina funderingar och få svar
på de särskilda frågor han hade.
När Simon kunde tänka om sig själv och andra
öppnade det en hel värld för honom.
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Karl kommenterar:

LSS-kommittén

Två nya uppdrag
Karl Grunewald

Skärpta regler för assistansersättning
Nu tänker regeringen försöka komma åt missbruket av assistansersättningen. Den ska endast användas till att betala själva assistansen, inte som idag användas till andra saker. Därför
har LSS-kommittén fått i uppdrag att utarbeta ett lagförslag. Assistansersättning som utbetalats till en assistansberättigad, som inte själv är arbetsgivare ska endast får användas till att
betala assistansanordnare.
LSS-kommittén skall även lämna författningsförslag, som innebär att en assistansanordnare
inte får betala ut ersättning eller andra ekonomiska förmåner till en assistansberättigad,
samt att en assistansberättigad inte får ta emot ersättning eller andra förmåner från en assistansanordnare.
Återbetalningsskyldigheten skall ses över liksom om det ﬁnns behov av ytterligare sanktioner.
Slutligen skall kommittén lämna författningsförslag på hur Försäkringskassan ska kunna
kontrollera att bestämmelserna om användning av assistansersättning efterlevs.
Detta tilläggsuppdrag ska redovisas senast den 1 oktober 2007.
Daglig verksamhet för personer med psykiska funktionshinder
Regeringen beslöt även i år att LSS-kommitténs uppdrag skall utvidgas till att även undersöka hur personer med psykiska funktionshinder som ingår i personkrets 3 i lagen skall få
tillgång till meningsfull sysselsättning, som ryms i insatsen daglig verksamhet enligt LSS.
Utredningstiden förlängs och kommittén skall i stället redovisa slutbetänkandet senast den
30 juni 2008.

Fördröjning, fördröjning...

F

ör ett år sedan beslöt riksdagen att kommuner
inte får besluta om en insats enligt socialtjänstlagen om beslutet inte kan infrias inom skälig tid.
Vid uppenbar fördröjning kan kommunen dömas
betala en särskild avgift. I propositionen stod att regeringen skall återkomma med samma beslut i LSS.
Den nya regeringen har inte gjort det. Varför?
På socialdepartementet upplyser man att frågan
sedan en tid är föremål för en politisk beredning
inom departementet. I klartext: Något av de fyra
partierna gillar inte förslaget, trots att det redan
gäller för icke funktionshindrade.
Så har det varit upprepade gånger de senaste tio
åren: Först kommer en bestämmelse in i socialtjänstlagen och sedan dröjer det åratal innan det
kommer in i LSS. Kan man anmäla regeringen hos
diskrimineringsombudsmannen?
KG

U

Ökat stöd

nder ett antal år har det statliga stödet till handikapporganisationerna minskat. Men nu höjer regeringen stödet med 20 miljoner kr till totalt
183 miljoner kronor.
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Privat handläggning

Svensk Handikapptidskrift nr 4 för i år intervjuar
Christer Hansson juristen vid Brukarstödcentra
i Västerbotten, Joseﬁn Mikaelsson. Hon menar att
“förvånansvärt ofta möter vi handläggare som inte
kan lagen, utan arbetar utifrån “riktlinjer” och “bestämmelser”, som man tagit fram i den egna organisationen.
Kommentarer som “så står det i lagen, men så
arbetar vi inte här”, eller “min personliga uppfattning är att...” är inte ovanliga, trots att man naturligtvis inte får arbeta i strid med gällande rätt eller
låta sina personliga uppfattningar styra över andra
människors tillvaro.
KG

L

Bostadsrätt i gruppbostad?

idingö kommunfullmäktige har beslutat att
om en gruppbostad ligger i ett hyreshus som
ska omvandlas till bostadsrätter, så ska de som bor
där kunna köpa sina lägenheter. De skall då få ha
kvar sina rättigheter enligt LSS, som om de bodde
i en LSS-gruppbostad.
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Kan domstolen bestämma
hur en insats ska se ut?
Var går gränsen för den enskildes rätt att påverka
utformningen av insatsen? Den frågan har vandrat
ända upp till regeringsrätten.

I

ett ärende är en kommundelsnämnd i Göteborg och den sökande överens om att denne
har rätt till insatsen korttidsvistelse. Frågan är
om insatsen skall ges i form av lägervistelse på ett
visst utpekat läger, där hon varit tidigare, och under
ett visst antal helger eller om behovet kan tillgodoses på kommunens korttidsboende?
Kommunen anser att lägervistelse för M M inte
innebär någon träning och förberedelse inför hennes ﬂyttning till ett eget boende. M M anser å sin
sida att en ﬂyttning kan ske först när hon är trygg
och stabil och att ett byte av korttidsvistelse, med
hänsyn till hennes funktionshinder, skulle vara ytterst påfrestande för henne.

Är detta en fråga för domstolen?

Socialstyrelsen anser i ett yttrande att det inte föreligger något principiellt hinder för en förvaltningsdomstol att ge vissa närmare föreskrifter om
utformningen av den LSS-insats som skall tillhandahållas.
Men Sveriges Kommuner och Landsting anser att
det är kommunen som ytterst måste få avgöra hur
ett beslut skall verkställas.

Vad säger lagen?

Regeringsrätten skriver att det normalt sett inte
ﬁnns anledning för domstolen attt gå närmare in
på utformningen av stödinsatsen när man bifaller ett överklagande. Det är upp till vederbörande
nämnd att bestämma innehållet..
Men man hänvisar också till lagrådet som vid tillkomsten av omsorgslagen ansåg att det kan ”tänkas
fall där den enskilde visserligen kommer i åtnjutande av viss omsorg, men gör gällande att innehållet
i den lämnade omsorgen inte fyller lagens krav på
hur en sådan omsorg bör vara beskaffad. Om t.ex.
en person är missnöjd med en viss stödinsats som
erbjuds honom och önskar tillgång även till annan
eller mer kvaliﬁcerad hjälp, måste han rimligen ha
rätt att av domstolen få prövat om det han erhåller
uppfyller lagens krav eller om lagen förutsätter en
högre nivå på insatsen.”
Departementschefen gjorde samma bedömning
när det gällde insatser enligt LSS: ”Jag vill tillägga
att detta torde innebära att beslut om viss utformINTRA 3 • 07

ning av en insats eller om ändring av en tidigare
lämnad insats i regel måste anses utgöra för den
enskilde överklagbara beslut.”

Domstolen ska inte
bestämma utformning

Regeringsrätten diskuterar vilken omfattning
domstolarnas prövning ska ha i mål om särskilda
insatser enligt LSS:
”Eftersom det är fråga om förvaltningsbesvär gäller generellt att domstolen kan pröva målet i dess
helhet och i förekommande fall sätta ett nytt beslut
i det överklagade beslutets ställe.
Normalt ﬁnns det dock i mål av det nu aktuella
slaget inte anledning för domstolen att vid bifall till
ett överklagande gå närmare in på utformningen
av den avsedda stödinsatsen. I praxis överlåts det
ofta på vederbörande nämnd att bestämma det närmare innehållet i den. Sådana bedömningar och
avvägningar låter sig ofta inte göras med utgångspunkt i endast ett enstaka ärende. Hänsyn måste
tas till organisatoriska aspekter, tillgång till adekvat
personal, m.m. En viss ﬂexibilitet måste också ﬁnnas.”

Goda levnadsvillkor

Regeringsrätten slutsats är att domstolen endast
har att ta ställning till ”om den enskilde genom den
erbjudna insatsen tillförsäkras goda levnadsvillkor
och – i förekommande fall – om de anhöriga genom
insatsen bereds avlösning i omvårdnadsarbetet.”

Kommunen ﬁck rätt

Eftersom regeringsrätten ansåg att M M:s behov
av rekreation och miljöombyte kunde tillgodoses
på ett korttidsboende så gav man kommunen rätt.
”Någon rätt för den enskilde att kräva ett visst utpekat boende följer inte av LSS”, skriver man i domen. ”Valet av boende får i princip hänföras till
verkställigheten. Regeringsrätten ﬁnner att den
av kommunen medgivna insatsen är tillräcklig för
att tillförsäkra M M goda levnadsvillkor. Stadsdelsnämndens överklagandet skall därför bifallas.”
Dom 2007-07-05. Mål 4551-06.
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Karl kommenterar:

Kommunerna
får böta!
Kommunerna är (som alla andra) skyldiga att följa domstolsutslag. Men många
kommuner har struntat i det och dröjt för länge med att ge insatser som man
ådömts att ge. Därför beslöt riksdagen 2006 att det skulle vara möjligt att utdöma
en sanktionsavgift för de kommuner som dröjer orimligt länge med att verkställa
en ådömd insats. Avgiften tillfaller staten. Nu har Regeringsrätten i tre olika fall bedömt vilka faktorer som ska vara avgörande för om ett dröjsmål ska anses skäligt
eller oskäligt. Samtliga tre domar har en likalydande första del. Här är några viktiga
slutsatser av inledningen:
1. Gruppbostad kan ta längre tid än servicebostad eller särskilt anpassad bostad
”Regeringsrättens mening är att tillhandahållande av en lämplig gruppbostad kan vara betydligt mer
komplicerat och tidsödande än tillhandahållande av en servicebostad eller annan särskilt anpassad
bostad. Förutom de yttre krav som måste ställas på själva bostaden, krav som en kommun har möjlighet att ta hänsyn till i sin planering av bostäder för funktionshindrade, måste hänsyn också tas
till sammansättningen av gruppen boende och till eventuella behov av kvaliﬁcerad personal. Också
sådana svårigheter för en kommun att verkställa en dom om gruppbostad måste kunna beaktas vid
bedömningen av om ett dröjsmål är oskäligt eller inte. Någon generell tidsgräns för när en dom om
gruppbostad bör vara verkställd för att inte särskild avgift skall åläggas kommunen kan sålunda inte
uppställas.”
2. Kommunen har planeringsansvar
”I sammanhanget skall erinras om det särskilda planeringsansvar som åvilar kommunen i förhållandet till funktionshindrade kommuninnevånare Enligt 15 § LSS hör sålunda till kommunens uppgifter
bl.a. att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är,
samt att verka för att personer som omfattas av lagen får sina behov tillgodosedda.”
3. En kommun som inte har planerat i tid kan inte åberopa platsbrist som skäl
”En kommun som medvetet åsidosätter sin planeringsskyldighet och av sådana skäl inte kan tillgodose kända eller förutsebara behov av t.ex. gruppbostad bör inte kunna åberopa platsbrist som ursäkt
för att inte erbjuda en sådan bostad inom rimlig tid. Förhållandena kan emellertid vara sådana att
kommunen trots att den uppfyllt sin planeringsskyldighet ställs inför oväntade behov eller inför en
situation då många personer behöver bostad samtidigt. Det får i sådana fall accepteras om bostadserbjudandet dröjer något längre.”
4. Personlig assistans och avlösarservice ska verkställas omedelbart
”En förvaltningsdomstols dom om rätt till insats enligt 9 § LSS gäller omedelbart. Den beslutade
insatsen skall därför i princip tillhandahållas utan dröjsmål. Att så skall ske ter sig klart när det gäller
rätt till insatser som biträde av personlig assistent eller avlösarservice i hemmet.”
5. Om kommunen fortsätter att dröja med verkställigheten
räknas det som förvårande omständighet
”Länsrätten har i målet prövat frågan om att ålägga kommunen att betala särskild avgift på grund
av att den dröjt med att verkställa en dom som gav den enskilde rätt till bostad med särskild service.
Vad som hänt efter länsrättens dom är endast att dröjsmålet fortsatt under ytterligare tid. Någon ny
principfråga kan inte anses ha uppkommit härigenom. Med hänsyn till syftet med de nya reglerna
om särskild avgift, att motverka dröjsmål med verkställighet av domstols dom, utgör det ytterligare
dröjsmålet närmast en för kommunen försvårande omständighet som måste kunna beaktas vid prövningen i högre instans.”

20

INTRA 3 • 07

Fall 1. Mölndal
Hon var 46, hennes föräldrar var 82 år. Hon
ville ha plats i gruppbostad. Kommunen dröjde i två år efter länsrättsdom. Oskäligt. Avgift:
200 000 kr.
S M är född 1956 och har en utvecklingsstörning.
Hon har bott länge i Mölndals kommun. När hon,
i mars 2002, ansökte om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS, bodde hon tillsammans med sina föräldrar, båda 82 år gamla. Hon var
vid ansökningstillfället och fram till inﬂyttningen i
gruppbostaden beviljad insatserna daglig verksamhet och personlig assistans med 50 timmar i veckan.
I en dom i länsrätten 2002-09-10 gavs hon rätt till
bostad med särskild service. Domen verkställdes
2004-09-01.
Det hade alltså gått ett år från länsrättens dom
fram till dess länsrättens beslöt om straffavgift samt
ytterligare nästan ett helt år till dess S M kunde
ﬂytta in i en bostad med särskild service.
Dessutom måste kommunen sedan tidigare ha
varit medveten om att S M, som vid tiden för ansökan var 46 år gammal och bodde hos sina föräldrar, inom en nära framtid skulle komma att göra
anspråk på en bostad med särskild service. Kommunen borde därför ha vidtagit åtgärder för att
förbereda detta.
Regeringsrätten fann att tiden fram till verkställigheten av länsrättsdomen – nästan två år – skulle läggas till grund för prövningen i målet. Detta
dröjsmål ansågs oskäligt.
Kommunen försvarade sig med att efterfrågan
på gruppbostäder ökade kraftigt och oväntat under 2002-2003. Men det brydde sig regeringsrätten
inte om. Med hänsyn till S M:s situation och till
att hennes behov av bostad med särskild service
borde ha kunnat förutses av kommunen, beslöt Regeringsrätten att den särskilda avgiften skulle vara
200 000 kr.
Dom 2007-07-23 Mål 5924-04.
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Fall 2. Kungälv
Han var 24 år och ville ha plats i gruppbostad.
Fick vänta ett år och nio månader efter länsrättsdom. Oskäligt. Avgift: 100 000 kr.
A J är född 1978 och har autism och utvecklingsstörning. Han har bott länge i Kungälvs kommun.
När han, i maj 2002, ansökte om bostad med särskild service för vuxna, bodde han tillsammans
med sina föräldrar. Han var då beviljad insatserna
personlig assistans med 20 timmar i veckan, korttidsvistelser utanför det egna hemmet samt daglig
verksamhet.
Länsrätten gav honom rätt till bostad med särskild
service 2002-11-25. Sju månader senare avkunnade
länsrätten avgiftsdom på grund av dröjsmålet.
Då hade AJ 2003-05-19 erbjudits inﬂyttning den
1 juli 2004 i ett nybyggt gruppboende och accepterade erbjudandet. Inﬂyttning skedde dock först
den 1 september 2004.
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Regeringsrätten ansåg att det sammanlagda dröjsmålet på ett år och 19 månader var oskäligt.
Dessutom måste kommunen sedan tidigare ha varit medveten om att A J förr eller senare skulle bli i
behov av en bostad med särskild service och borde
ha kunnat planera för detta.
Emellertid framgick av utredningen också att A J
på grund av sitt funktionshinder behövde en lång
förberedelsetid inför förändringar och att han och
hans far varit nöjda med planeringen trots dröjsmålet. Av utredningen i målet framgick dock endast
att han godtagit kommunens åtgärder, inte att den
sena ﬂyttningen varit något önskemål från hans
sida. Dröjsmålet måste därför ändå anses oskäligt,
ansåg regeringsrätten och fastställde den särskilda
avgiften till 100 000 kr. En ledamot i Regeringsrätten var skiljaktig.
Dom 2007-07-23 Mål 4820-03.

ä
k
s
O

Fall 3. Markaryd
Hon var 41 år och ville ha plats i gruppbostad.
Kommunen dröjde i ett år och två månader efter länsrättsdom. Oskäligt. Avgift: 40 000 kr.
C E är född 1966 och hör till personkretsen i 1 §
LSS. Länsrätten gav henne 2004-07-09 rätt till bostad med särskild service. Hon erhöll under tiden
hon väntade på en bostad med särskild service stödinsatser med 5-19 timmar per vecka.
Kommunens planering var först att C E skulle
kunna erbjudas en bostad efter en omdisponering
inom beﬁntligt boende eller en satellitlägenhet i
nära anslutning till gruppboendet Syrenen i Markaryds kommun. Senare skulle en lösning som
passade henne kunna ﬁnnas den 30 april 2005. I
september 2005 ﬂyttade C M in i en bostad med
särskild service belägen ovanpå gruppbostaden
Syrenen och den 7 juni 2006 erbjöd kommunen
henne detta boende såsom den insats som länsrätten beslutat om, vilket hon tackade ja till.
Regeringsrätten fann att hela tiden fram till vad
som får anses som verkställighet av länsrättsdomen,
ett år och två månader, skulle läggas till grund för
prövningen i målet. Man ansåg det visserligen rimligt att ta viss hänsyn till en kommuns faktiska möjligheter att snabbt verkställa en dom om rätt till bostad med särskild service. Svårigheter av detta slag
befriar dock inte kommunen från dess planeringsansvar. Av utredningen framgick inte hur länge C
M bott i kommunen eller vilket behov av stöd hon
tidigare haft. Det var därför oklart om kommunen
haft möjlighet att planera för hennes behov av bostad. ”Även med beaktande härav måste dock ett så
långt dröjsmål som här varit fallet anses oskäligt”,
ansåg regeringsrätten.
Med hänsyn till dröjsmålets längd och med beaktande av övriga omständigheter i målet fann Regeringsrätten ”att den särskilda avgiften skäligen bör
bestämmas till 40 000 kr”.
Dom 2007-07-23 Mål 4820-05.
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Karl kommenterar:

Högskolekrav på föreståndare

S

tiftelsen Sanna Gård i Fjugesta, Örebro län,
har länsstyrelsens tillstånd att bedriva enskild
verksamhet enligt LSS. Verksamheten vilar
på läkepedagogisk och socialterapeutisk grund.
Tillståndet omfattar sex platser för vuxna.

Länsstyrelsen avslog

Stiftelsen vill tillsätta MZP som föreståndare. Hon
har mångårig erfarenhet av arbete inom socialterapeutiska verksamheter. Redan på 70-talet började
hon arbeta med utvecklingsstörda på ett läkepedagogiskt hem i Danmark. Hon har därefter redovisat
ﬂera års arbete där hon bland annat har förestått
ett HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) under
början av 80-talet. Sedan 1982 har hon hand om
Stiftelsen Sannas ekonomi, administrativa uppgifter, personalfrågor och till stor del kontakter med
stiftelsens huvudman. MZP har 1996-97 gått ﬂera
olika kurser bl a en arbetsledarutbildning på Karolinska institutet i Stockholm.
Ändå beslöt Länsstyrelsen i Örebro län 2004-1210 att avslå en ansökan om tillsättning av M Z P som
föreståndare.

Förordningen till LSS

I 3 § förordningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade stadgas att det skall ﬁnnas en
person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Socialstyrelsen har, med stöd av bemyndigande i 13 § LSS och 13 § förordningen, föreskrivit att med lämplig utbildning i 3 § förordningen
avses en högskoleutbildning som är relevant för att
en person skall kunna förestå verksamheten i en
gruppbostad (SOSFS 2002:9).

Svårt att rekrytera

Länsstyrelsen skriver att man förstår att det är svårt
att rekrytera en föreståndare som både omfattar
den läkepedagogiska och socialterapeutiska grund
som verksamheten vilar på och samtidigt har de
akademiska meriter som krävs.
Men eftersom MZP saknar den formella kompetens som i dag ställs som krav på en föreståndare
enligt Socialstyrelsens föreskrifter, ansåg man inte
att hon kan tillsättas som föreståndare för Sanna
Gård.

Ingen hänsyn till arbetslivserfarenhet

Stiftelsen Sanna menade i sitt överklagande till
länsrätten att Länsstyrelsen bara har gått efter högskolepoäng och glömt bort att det ﬁnns olika sätt
att skaffa kunskap.
Stiftelsen ansåg att man inte tagit hänsyn till den
arbetslivserfarenhet som MZP fått under åren inom
verksamheten. Stiftelsen påpekade att hon har styrelsens och personalens fulla förtroende. Placerande kommuner samt länsstyrelsen har också uttryckt
sig mycket positivt i frågan.
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”Inom näringslivet har en person som inte har någon formell utbildning möjlighet att få sin kompetens styrkt genom ett validitetsintyg”, skriver man.

Ingen högskoleutbildning

Frågan vandrade vidare till kammarrätten som fastställde länsstyrelsen avslagsbeslut. Man gjorde följande bedömning: ”M Z P saknar högskoleutbildning. Oavsett lämplighet i övrigt kan hon därför
inte godkännas som föreståndare för Sanna gård.”
Kammarrätten i Jönköping 2007-02-02
Mål1783-05
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Vogge

familjs nyfödda barn hade missbildningD åarentrodde
man av och till i det förgångna att

det blivit bortbytt, gärna av ett troll. En trollunge
hade tagit barnets plats i vaggan och barnet blev
då kallat ”bytting”.
Den norske diktaren Halldis Moren Vesaas har
skrivit en vacker dikt om just dessa barn och om
den moderskärlek, som vissa barnläkare kallade
för “missriktad” (se Intra nr 1 för i år).

Voggesong
Bysse bysse stort stygt barn.
Troll blir du kalla med rette.
Digraste gryta må hengast i jarn
om du skall få din mette.
Vogga du ligg i er snart for trang,
du kavar og skrik og vil opp i mitt fang.
Tung er du, tung – og natta blir lang
for den som må bysse ein bytting.
Du er ikkje barnet mitt,
men eitt som är på meg tvinga.
Mitt barn var lite og vent og blidt,
og vermde så mjukt mot bringa
Alle som ser deg, gir meg det råd
at eg burde plage deg, lugge og slå,
så vart du vel henta, så kunne eg få
tilbake det barnet eg miste.
Bysse bytting stor og stygg
– sjå ikkje såleis på meg.
Eg skal ikkje slå deg, ver du trygg,
og ingen skal ta deg frå meg.
Den andre er kvarmanns gull der han er,
men du, er hata av alle her,
så trängst det visst at eg har deg kjær.
– No trur eg du endeleg sovnar...
(Kvarmann = envar eller var man)

Läs också: Bortbytingar och lytessägner. Forna tiders föreställningar om funktionshinder. Från Intra 4/1998. Finns i Intras web-arkiv (www.intra.info.se) under ”Historia”.
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Linda Hammar blev vald
till årets kvinna 2007 efter
att ha medverkat i dokumentärserien ”I en annan del
av Köping”. Serien skildrar
livet i en gruppbostad. Den
har fått Kristallenpriset både
som årets bästa dokumentärprogram och årets bästa
program.

Gruppbostaden i Köping
och det starka samhället
Av Hans Hallerfors
Genom TV4:as dokumentärserie i vintras från en gruppbostad i Köping och
genom teaterföreställningar som drar
fulla hus, har personer med utvecklingsstörning blivit synliga som kanske aldrig förr. Inte i första hand som
representanter för ett kollektiv med
funktionshinder, utan som de rika och
talangfulla individer de är.

D

et ﬁnns anledning att reﬂektera över den
utveckling som gjort det möjligt för dessa
personer att leva sitt liv mitt i samhället. För
50 år sedan hade, med all sannolikhet, ﬂertalet av
dem levt ett torftigt och förnedrande liv på anstalt.
Under hela 1900-talet tog samhället sig rätten att
deportera individer till institutioner långt borta
från hembygden, bara på grund av att de hade en
utvecklingsstörning.

Människoﬁentliga ideologier
I Tyskland, under nazismen, mördades tusentals utvecklingsstörda. Det var i dessa s k eutanasi-aktioner
som metoderna för förintelselägren utvecklades.
Tvångssteriliseringar, giftermålsförbud och avskiljande av personer med utvecklingsstörning till
ett omfattande anstaltssystem var och är utslag av
samma människosyn. Anstalterna i Europa utgör
idag den sista resten av de kollektiva och människoﬁentliga ideologier, som gav staten och samhället
oinskränkt makt att utöva tvång mot vissa människor.
Som mest bodde i Sverige ca 15 000 personer på
någon av våra anstalter för personer med utvecklingsstörning. Under hela 1900-talet beräknar man
att ca 100 000 personer levt hela eller en del av sina
liv där.
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Tillvaron på dessa anstalter var för den enskilde
en långsamt pågående livskatastrof, av minst lika
stor betydelse som de tvångssteriliseringar som, av
rasbiologiska skäl, genomfördes på ca 16 000 personer med utvecklingsstörning under samma tidsperiod.

Tvångssteriliseringar och anstalter
Det är intressant att lägga dessa två, i vårt land numera avslutade, lagliga möjligheter till inskränkningar i individens mänskliga rättigheter, vid sidan
av varandra.
Tvångssteriliseringarna har med rätta upprört
många och ledde för några år sedan till att staten
beslöt att kompensera de drabbade. Teorierna om
varför och hur Sverige kunde spela en så framträdande roll, när det gällde att förvandla grumliga
rasbiologiska teorier till omänsklig praktik, har
varit många. Den protestantiskt präglade ”svenskheten” (till skillnad från katolskt präglade länder),
sekulariseringen, den socialdemokratiska ideologin och folkhemsprojektet, är några av de faktorer
i samhällsutvecklingen som påstås ha lett fram till
tvångssteriliseringarna.
Om inspärrningen på anstalter har det varit tyst,
kanske för att det inte går att dra samma politiska
poänger ur det faktum att vi för inte så länge sedan,
på så lösa grunder, kunde döma våra medmänniskor till livslång inspärrning på anstalt.
Här kan knappast udden riktas mot de socialdemokratiska folkhemsideologerna eftersom anstaltstänkandet fortfarande är en högst påtaglig realitet
i de ﬂesta andra s k civiliserade länder.

En halv miljon
Inom EU anser sig alla övriga stater (oavsett religion) ha rätt att spärra in en minoritet av befolk23

ningen bara för att de inte är lika begåvade som andra.
Frågar man respektive land om hur
många personer med utvecklingsstörning som bor på anstalter så får man inga
svar. Det ﬁnns nästan ingen statistik om
detta. Det ﬁnns statistik på hur många
som har synskador och hur många som
är rörelsehindrade, det ﬁnns statistik
om tomatodling och torskﬁske. Men det
ﬁnns ingen statistik om dessa anstalter.
Det är som om människorna som bor där
inte ﬁnns.
Men cirka en halv miljon är de. Många
bor tillsammans med andra i stora salar
där ett litet nattduksbord är den enda
förvaringsplatsen för personliga ägodelar. Många vistas hela livet bakom låsta
dörrar där övergrepp och tvång hör till
vardagen. Andra lever i pittoreska, vackert belägna vårdhem med gudfruktig
vårdpersonal och pedagogiska ambitioner. Men innanför de vackra fasaderna är det samma lukt av piss och ångest i väggarna. Grunden för
alla dessa anstalter av skiftande storlek och målsättning är och förblir avskiljandet. Dessa människor
får inte delta.

En ödets ironi
Det är måhända en ödets ironi att Sverige och Norge, som en gång var världsledande i rasbiologi och
tvångssteriliseringar, idag, som enda länder, har avvecklat alla anstalter för utvecklingsstörda.
Om orsakerna till att sociallagstiftningen i dessa
länder efter hand kom att omfatta dem som från
början var utdeﬁnierade ur välfärdsprojektet, vet
vi inte så mycket. Det märkliga är kanske att just
de faktorer som anses ha lett fram till tvångssteriliseringarna (det protestantiska arvet, den centraliserade statsapparaten mm) lika väl kan sägas
ha lett fram till institutionsavvecklingen och den
rättighetslagstiftning som ger samma personer en
självklar plats i samhället. Därigenom faller också
det mesta av den politiskt färgade retoriken runt
tvångssteriliseringarna platt till marken.

Statsapparaten pådrivare
Erövrandet av mänskliga rättigheter till personer
med utvecklingsstörning skedde inte utan motsättningar.
Frågan är om en sådan reform hade gått att genomföra idag. Avvecklingen av anstalterna skedde
ofta i strid med brukarna och deras företrädare och
i strid med de lokala politiska makthavarna.
Utvecklingen drevs framåt av en stark statsapparat med framsynta och kloka företrädare som,
tillsammans med lokalt engagerade anställda och
tjänstemän, gjorde detta till ett ﬁnt exempel på vad
social ingenjörskonst kan åstadkomma.
Hade stödet till funktionshindrade, som idag, legat på kommunerna, hade det med all sannolikhet
varit en omöjlighet att avveckla institutionerna. På
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Pierre Björkman gjorde
sin scendebut på Moomsteatern 1994 och har
sedan dess deltagit i ett
tiotal uppsättningar.
Moomsteatern byggde
från början på kommunens dagliga verksamhet.
Men allteftersom verksamheten eskalerat, publiken
strömmat till och den
konstnärliga kvaliteten
ökat – man har bl a
erövrat ﬂera prestigefyllda
priser – så har ensemblen
blivit mer professionell.
Pierre Björkman är nu
en av fem heltidsanställda skådespelare på
Moomsteatern som har ett
funktionshinder.
Foto: Henrik Hedenius.

samma sätt hade det troligen varit omöjligt om huvuddelen av vårdhemmen – så som det var fram till
60-talet – legat i privata händer. De privata vårdhem
som fanns motsatte sig i det längsta en nedläggning
och använde sina politiska kontakter till att försöka
motarbeta integreringen.
Lokalt var för det mesta såväl opinion som politiska makthavare emot en nedläggning. Motståndet
berodde dels på sysselsättningsskäl och dels på att
många faktiskt var övertygade om att anstaltslivet
var något gott.

Anhörigas dilemma
Att de som bodde på anstalt kunde uppleva ett liv
i samhället som alltför skrämmande och osäkert
är lätt att förstå, men varför protesterade de anhöriga? Man föredrog det man hade och misstrodde
politikerna. Många hade svårt att ta till sig insikten
att det beslut som man en gång fattat, att lämna sitt
barn till en institution, var både grymt och felaktigt
ur barnets synvinkel.
Det är lätt att moralisera över föräldrar som lämnar bort sina barn, men detta var en tid då det i
stort sett inte fanns något stöd till föräldrarna. Istället blev man utsatt från stark press från omgivningen, inte minst från barnläkarna, att lämna ifrån
sig barnet till institutionsvård, där det påstods att
den medicinska och pedagogiska expertisen fanns.
Därigenom hade föräldrarna lagt sitt barns liv i institutionens händer och all kritik som riktades mot
denna vårdform uppfattades som ett angrepp mot
det beslut som man en gång fattat för att man trodde det var det bästa för barnet.
Det var landstingen som då hade ansvar för handikappomsorgen. De genomförde de beslut som
riksdagen fattat på bästa sätt. Idag, när kommunerna har tagit över ansvaret, ﬁnns en stark ovilja att
förverkliga de mål som riksdagen antagit för handikappolitiken. Anförda av Kommunförbundet har
många kommuner rent av försökt sabotera utvecklingen genom att inte följa gällande lagstiftning.
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Fördomarna försvann
Avvecklingen av vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning, skedde, till skillnad från avvecklingen av mentalsjukhusen, samtidigt som man gav
dessa personer rätt till bostäder, sysselsättning och
personalstöd. Från början fanns ett starkt motstånd
bland villaägare och andra som inte ville bli grannar med en gruppbostad för personer med utvecklingsstörning. Efterhand som gruppbostäderna
blivit ﬂer och erfarenheterna varit goda har fördomarna försvunnit. Gruppbostäder, servicebostäder
och boende i egen lägenhet, med stöd av personlig
assistans, har blivit ett normalt inslag i bostadsområden runt om i landet.
En av dessa gruppbostäder är den som skildras i
TV4:as prisade dokumentärserie ”En annan del av
Köping”.

Daglig verksamhet betyder mycket
På samma sätt är det med rätten till daglig verksamhet. Från början bedrevs den mest på dagcenter avskilda från samhället, men idag ﬁnns ett allt
bredare spektrum av verksamheter. Det kan vara i
form av anställning med stöd på öppna marknaden
eller i form av grupper som sysslar med nyttiga saker som t ex återvinning, kontorsjobb, markskötsel
mm inom kommunen och det kan vara olika typer
av skapande, konstnärlig verksamhet som teater,
bildskapande mm.
Både Moomsteatern och Glada Hudikteatern
som nu drar fulla hus bygger ekonomiskt på att
kommunalt stöd utgår för daglig verksamhet enligt
LSS. Idag ser vi en formlig anstormning av personer som söker daglig verksamhet enligt denna lag,
eftersom det blir allt svårare att få jobb på öppna
marknaden och eftersom SAMHALL, genom ett
lönsamhetstänkande in absurdum, gjort det omöjligt för många med funktionshinder att behålla ett
jobb där.

Toralf Nilsson är skådespelare på Glada Hudikteatern. Han har varit med på alla uppsättningar ända sedan 1996 då verksamheten
startade. Glada Hudikteatern är en framgångshistoria av stora mått.
Efter att ha slagit alla möjliga publikrekord i Hudiksvall erövrade man
huvudstaden med Elvis som man satte upp på Cirkus. 14 slutsålda
föreställningar blev det! Toralf Nilsson spelade huvudrollen.
Foto: Per Trané.

Hade aldrig ägt rum
Avvecklingen av vårdhemmen och uppbyggnaden
av nya stödformer har inneburit livsavgörande förändringar för personer med utvecklingsstörning.
Nu ﬁnns möjlighet att leva ett rikt och skapande
liv tillsammans med andra. Inte minst detta har
Moomsteatern, Glada Hudikteatern och TV-programmet ”I en annan del av Köping” visat.
Men det kanske tål att tänkas på, att med dagens
starka kommunala inﬂytande, kombinerat med allt
starkare privata aktörer och krav på ett ”kundorienterat” brukarinﬂytande över handikappomsorgen,
hade den utvecklingen troligen aldrig ägt rum.
Därigenom kan vi kanske också se klarare vad
som skiljer dagens samhälle från gårdagens.
Den starka statliga styrningen var en förutsättning
för att, på 30-talet, kunna förvandla det som var allmänt idégods när det gällde rasbiologi till praktisk
handling i form av steriliseringslagstiftning och anstaltsuppbyggnad.
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Det starka samhället, med en stark central styrning, var på samma sätt en förutsättning när det
gällde att omvandla allas rätt till ett människovärdigt liv till lagstiftning och praktisk handling, under den senare hälften av 1900-talet.
Idag ﬁnns inte samma starka centraliserade samhälle längre. Kraven på ökat lokalt inﬂytande tillsammans med den ekonomiska utvecklingen, har
avlövat statsapparaten på många av dess befogenheter. En utveckling som de ﬂesta applåderar.
Men därigenom har man också gjort sig maktlös
inför de nya sociala problem som man möter. Den
som lyssnar till hur man från centralt politiskt håll
uttrycker sig runt frågor som den ökade segregeringen, de socialt utsatta, hemlösheten och stödet
till personer med psykiska sjukdomar, ﬁnner ganska snart, bakom ordridåerna, en påtaglig hjälplöshet.
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Cirkus Gränslös deltar i ett EU

C

irkus Gränslös är en kulturgrupp inom SV
Stockholm (Studieförbundet Vuxenskolan)
och har funnits sedan 2000. Cirkusgruppen
består av 9 vuxna utvecklingsstörda cirkusartister.
Gruppen leds av två ledare som tränar med gruppen en gång i veckan, det ﬁnns dessutom en kostym- och sminkansvarig och en musiker.

Väljer själva musik
Gruppen arbetar med akrobatik, trapets, jonglering, balansövningar, dans och musik. Det gäller
att få uttrycka sig på sina egna villkor, att hitta sitt
eget uttryck och stil. Artisterna väljer sin musik,
bestämmer sin egen koreograﬁ och tränar sedan
in numret med personalens hjälp. Under föreställningen är de själva på scenen och behövs det hjälp
så hjälper de varandra.
Varje år ger Cirkus Gränslös ﬂera föreställningar
och workshops för allmänheten och skolbarn. Cirkusen uppträder mest i och runt Stockholm men
har även gett en föreställning på Frölunda Kulturhus.

EU-projekt
Nu har Cirkus Gränslös gått med i ett EU-projekt
från augusti 2006 till september 2008 tillsammans
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med andra grupper i Frankrike, Tyskland, Grekland och Litauen. Med i projektet från de andra
länderna är döva personer från Grekland, rörelsehindrade från Litauen, en till grupp utvecklingsstörda personer från en folkhögskola i Tyskland
och unga vuxna immigranter(15-25 år) med svår
social bakgrund från Frankrike. Dessa är ofta analfabeter och pratar dålig franska. Dessutom ﬁnns
det även från Frankrike en grupp döva personer
med i projektet.

Together
Projektet är ett s.k. Grundtvig-projekt som vi kalllar ”Together in Completeness”. Det går ut på att
erbjuda möjlighet för funktionshindrade att uttrycka sig själva genom konst och media. Var och
en arbetar i sitt land och sedan utbyter man resultat
genom att besöka varandra och samarbeta. Tanken är att sprida information i våra länder om de
funktionshindrades situation och öka kunskapen i
frågor som rör de mänskliga rättigheterna och att
utmana vårt samhälles värderingar när det gäller
funktionshindrade. Projektets deltagare arbetar
med utställningar, de gör ﬁlmer, t.ex. om det de lärt
sig under projektet eller om sin situation, de målar
eller gör som vi i Sverige, en cirkusföreställning.
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projekt

Niklas Andersson har deltagit i Cirkus Gränslös i ﬂera
år. Hans specialitet är att framföra ett alldeles unikt
nummer där han dansar med rockringar. Han snurrar
ringarna i olika formationer på ett sätt som ingen annan
klarar av. Musiken väljer han själv, sedan improviserar
han fram ett nummer där han dels voltar genom ringen
som hänger från taket eller hänger sig i den samtidigt
som han snurrar de andra ringarna.

Cirkusnummer
Föreställningen kommer först att vara helt klar i
slutet på projektet och heter ”Eurovision Circus
Festival”. Den kommer att innehålla cirkusnummer till musik från de fem länderna som deltar och
även från andra europeiska länder.
Under träningen lyssnar vi till musik från olika
länder, pratar om ländernas kultur, rör oss till musiken och lär oss danser från respektive land. Fram
till idag har artisterna gjort och visat nummer som
rör Grekland, Tyskland, Frankrike och Sverige men
även England och Spanien.

Bejublad föreställning
Under projektets gång träffas så många deltagare
som möjligt en gång i varje land. Man träffas då
alltid under ca. tre dagar. I februari 2007 var det
dags för oss i Sverige att ta emot i Stockholm och
Cirkus Gränslös gav en bejublad föreställning för
deltagarna i projektet.

Fick igång restaurangen
I juni 2007 var det dags för Cirkus Gränslös att resa
till Aten och ge en föreställning där för en stor
publik.
Deltagarna hade en ﬁn tid i Grekland. När vi åt
middag på olika restauranger där det alltid fanns
levande musik så var det våra artister från Sverige
som började dansa och ﬁck på så sätt igång hela
restaurangen. De ﬁck tillfälle att träffa många nya
människor och människor som de utan detta projekt aldrig skulle ha träffat.
I allmänhet vet människor lite om funktionshinder. I Grekland var man mycket imponerad över
våra artisters självförtroende, deras förmåga att
kunna kommunicera och deras färdigheter i akrobatik och dans, inte minst grekisk dans.
Under 2008 kommer Cirkus Gränslös att resa
till Tyskland och delta i en kulturfestival som ges
med anledning av staden Schaumburgs 800 års jubileum.
Katharina Laurell
Dramapedagog
Ledare för Cirkus Gränslös
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50 000 personliga
Socialstyrelsen har publicerat en rapporten ”Personlig assistans som yrke” efter
att ha inventerat beﬁntlig forskning och kartläggning. Rapporten ger en utmärkt
analys av såväl yrkets problem som dess fördelar. Assistansanvändarens uppfattning behandlas dock inte. – Här återges rapporten i sammanfattning.

D

et beräknas att ungefär 50 000 personer arbetar som personliga assistenter i Sverige. Inför
framtiden uppskattas behovet öka till cirka 60 000.

I många fall saknas rutiner för ett fungerande arbetsmiljöarbete. Det handlar om systematisk information, riskinventering, uppföljning etc.

Intim samvaro

Ett ensamarbete

Många personliga assistenter berättar om arbetsglädje, givande samvaro med den assistansanvändare de bistår, variationsrika arbetsdagar och om
upplevelser av ett viktigt och meningsfullt arbete.
Den särskilda arbetssituationen, som ofta inbegriper en arbetsplats i brukarens hem, en nära och intim samvaro samt insyn i privata relationer, innebär
dock att yrkesrollen innehåller en rad potentiella
svårigheter.
Samtidigt som många vittnar om tillfredsställelse
med arbetet som personlig assistent har yrket låg
status, en låg lönebild, betraktas som ett genomgångsyrke och omfattas av rekryteringsproblem.

Förutom de organisatoriska bristerna kan arbetsmiljöproblemen hänföras dels till risker för fysisk
skada till följd av tunga lyft och belastning, dels
till psykosociala arbetsmiljörisker till följd av exempelvis oklara arbetsbeskrivningar, kommunikationsproblem eller oklarheter i kontakten med
assistansanvändare eller anhöriga samt otillräckligt
arbetsledarstöd.
Särskilt framstår de personliga assistenternas ensamarbete, utan kontakt med kollegor, som ett av
de största arbetsmiljöproblemen. Detta kan kombineras med att assistenter upplever hot och våld i
sitt arbete samt att assistansanvändarnas livsstil kan
orsaka konkreta arbetsmiljöproblem för den personliga assistenten.

Ett bristyrke med stora brister
I myndighetsrapporter och forskningssammanställningar framträder tydligt att personlig assistans är
ett bristyrke såväl som ett genomgångsarbete. Vid
en granskning av anställningsförhållanden, anställningstrygghet, tjänstgöringsgrad, arbetstider
och lön framträder brister som ger upphov till oro
bland de personliga assistenterna samt innebär en
osäker anställningssituation.
De personliga assistenterna uppfattar ibland en
oklar ansvarsuppdelning mellan arbetsgivare och
arbetsledning, vilket kan innebära utsatthet och ett
svagt stöd i arbetssituationen.
Studier av arbetslednings-/chefsuppgifter som
introduktion, arbetsbeskrivning, utvecklingssamtal, handledning, fortbildning, personalmöten och
kvalitetsarbete visar att de personliga assistenternas arbetsförhållanden skiljer sig markant åt. Här
framkommer att det hos många assistansanordnare
ﬁnns anledning till organisatoriska förbättringar.
Arbetsmiljöverket har bedrivit en relativt omfattande arbetsmiljötillsyn riktad gentemot assistansanordnare. Genom att arbetsområdet är nytt har
det funnits oklarheter om ansvar och arbetsformer,
framförallt till följd av att arbetsplatsen i många fall
är förlagd till assistansanvändarens hem.
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Får ägna sig åt en person
Det framgår i ett ﬂertal studier av personlig assistans att assistenterna uppfattar sitt yrke som betydelsefullt. Här innefattas en tillfredställelse med att
medverka till att förbättra livssituationen för assistansanvändaren samt att det är en privilegierad arbetssituation att kunna ägna sig åt en person, utan
kraven att på kort tid behöva räcka till för många
personers hjälpbehov.
Just arbetet med en enskild person kan dock
även innebära nackdelar ur ett arbetstillfredsställelseperspektiv. Det kan upplevas som påfrestande
att umgås intensivt med en person hur väl man än
kommer överens.
Många assistenter upplever även att en stor del av
arbetet innebär väntan och passivitet vilket kan vara
nog så påfrestande.
En nära relation kan innebära svårigheter att
skilja mellan arbete och fritid och mellan yrkesroll
och privatliv.
Vidare är det inte ovanligt att assistansanvändarens funktionshinder innebär en försämring över
tid och det är känslomässigt svårt att se hur en person man kommit nära försämras.
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a assistenter
Socialstyrelsen. Personlig assistans som yrke. 80 sidor.
Artikelnr. 2007-123-24. Pris 76 kr. Kan beställas från
08-779 96 66 eller laddas ner gratis från www.sos.se

Assistentens relationer
För den personliga assistenten är det av stor
vikt att arbetsuppgifterna är tydligt klargjorda. Annars kan man uppfatta sig som
utnyttjad.
Det ojämna förhållandet mellan assistansanvändare och assistent kan vara besvärligt.
Av ﬂera studier framgår att brukaren är
beroende av sin assistent, men att även assistenten beﬁnner sig i ett sårbart läge genom assistansanvändarens arbetsledning
och självbestämmande över av vem, hur
och när assistansen ska utföras.

Självbestämmande
För många assistenter ingår även motivationsarbete i arbetsuppgifterna. Att arbeta
för en assistansanvändare med begränsad
autonomi kan vara en utmaning. Assistenterna ställs inför uppgiften att styra brukaren och samtidigt balansera detta gentemot
rätten till självbestämmande.
Det framgår i studierna att det kan vara
frustrerande när assistansanvändarens preferenser är skilda från assistentens.
Här framträder även att assistenterna
upplever svårigheter med att hantera de
krav som ställs på sjukgymnastik och aktiviteter från anhöriga eller andra yrkesgrupper när dessa förväntningar går emot assistansanvändarens vilja.

Anhörig som assistent
Att vara assistent till en nära anhörig innebär en särskild assistansroll. Många anhörigassistenter upplever sig inte heller som i
första hand personliga assistenter.
Förutom att arbetsbördan ofta är stor och
går utöver den egentliga arbetstiden, känner dessa assistenter såväl tillfredsställelse
med att kunna bistå, som omgivningens
misstro och en oro inför framtiden.
I övrigt behandlas assistentens relation
till assistansanvändarens familj, assistans till
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barn, relationen till anhöriga, mellan assistenter, till arbetsgivare, till god man, andra
yrkeskategorier och till allmänheten.

Låg status
Det framgår av forskning, myndighetsrapporter och citat från intervjuer med personliga assistenter att yrkesrollen personlig
assistent har låg status. Allmänhetens bild,
säger en assistent, är att vem som helst kan
arbeta som personlig assistent.
De låga formella kraven på utbildning,
efterfrågan på assistenter, lönen, ryktet om
att assistansarbetet är ett tillfälligt genomgångsarbete och arbetets karaktär med
personlig omvårdnad och hemarbete förstärker bilden.
Beskrivningarna av den personliga assistenten som brukarens armar och ben, redskap, en tyst skugga som smälter in i tapeten
etc. bidrar också till en negativ yrkesbild i
en tid då framåtanda, självständighet och
initiativförmåga premieras och betraktas
som eftersträvansvärda egenskaper inom
arbetslivet i övrigt.

Utbildning
Avslutningsvis diskuteras utbildning för
personliga assistenter, en eventuell proﬁlering samt kunskapsuppbyggnad som områden som bör utvecklas.
Utbildning till personlig assistent är en
omtvistad frågeställning. Då det bedrivs ett
antal utbildningar på gymnasienivå, som
arbetsmarknadsutbildning, vid folkhögskolor och som uppdragsutbildning vid
universitet, ﬁnns det all anledning att närmare granska detta område. I den fortsatta
diskussionen om relevant utbildning för
personliga assistenter borde dessa utbildningar inventeras och utvärderas.
Dessutom föreslås att en eventuell proﬁlering av assistansyrket ska övervägas utifrån
dels den kompetenshöjning det innebär
samt att detta skulle öppna för utvecklingsmöjligheter inom yrket.

Personlig
assistans
i statistiken
Försäkringskassan
visar att mellan
1994 och 2005
ökade assistansersättningen från
3,3 miljardet till
14,3 miljarder (i
2005 års priser).
Ökningen beror både
på att antalet personer som får assistans ökat och på att
antalet assistanstimmar per person
har ökat.
Mellan 1994 och
2005 ökade antalet
personer med 130
procent, från 6 200
till 14 500 personer.
Antalet nya per år
har varit relativt konstant. År 2005 ﬁck
cirka 1 400 personer
assistans för första
gången. Antalet som
av olika skäl inte
längre får assistansersättning utgör ca
700 per år.
Antalet timmar per
person har i stort
sett fördubblats mellan 1994 och 2005,
från i genomsnitt 58
timmar per vecka
till 97 timmar per
vecka.
Personer 65 år och
äldre ﬁck 8 procent
av de totala assistanskostnaderna.
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En riktig historia!

Citat ut ﬁlmen ”Från idiot till medborgare”:

U

nder sista delen av 1800-talet och hela 1900talet har över 100 000 personer levt hela eller
en del av sitt liv på torftiga anstalter för utvecklingsstörda. Även om alternativet för många säkert hade
varit ännu sämre, så utgör ändå anstaltssverige ett
gigantiskt och oförlåtligt övergrepp på dem vars liv
maldes ner där.
Kompetensfonden i Stockholm har gjort en DVDﬁlm som skildrar hur omsorgen om personer med
utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talets mitt
till idag.
Det är en spännande och välgjord ﬁlm på 43 minuter som ger den nödvändiga bakgrunden till dagens stöd till personer med utvecklingsstörning.
DVD-ﬁlmen heter ”Från idiot till medborgare”.
Perfekt att ha som studiemateral vid nästa personalsammankomst!

”Dom var i sina salar. Man tog dom på promenad
varje dag ett par gånger. Då hade man sådana där
selar, tre fyra stycken och så gick man...”

Erdman von Freeden, vårdare och terapeut på Carlslunds Vårdhem på 60-talet.

”Man kände empati för de här personerna. Det
udda liv som de levde jämfört med samhället utanför. Runt hörnet bodde ju människor i vanliga lägenheter, runt hörnet åkte människor och badade, runt
hörnet gjorde vi saker, men det gjorde vi inte där.”
Roger Blomqvist, vårdare på Bredängshemmet på 70-talet.

Det kom en kille som rökte och åkte rullskridskor
genom avdelningen. Jag frågade ”jobbar du här” ja,
sa han. Det var otroligt på 70-talet!
Ann-Marie Torné, mamma till Lise som bott på Carlslunds vårdhem.

Skötrum på en avdelning på Carlslunds vårdhem på
70-talet. Bild ur ﬁlmen Från idiot till medborgare.
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Sovsalar i Drottning Soﬁas stiftelse,Vänersborg.
1907. Bild ur ﬁlmen Från idiot till medborgare.

”När de kom hit blev de fråntagna allt eget,
allt privat, kläder, ev smycken, fotograﬁer,
allt togs ifrån dem. De ﬁck inte ha någonting privat. ... De ﬁck ta på sig sjukhusets
mundering. Sen blev de inlåsta. Alla dörrar
var låsta. Hela området var omgärdat med
ett högt staket, två meter säkert, och låsta
grindar. Det var som att komma till ett fängelse. Utan möjlighet till permission.”
”Det är ju konstigt. Det var ju intelligenta,
utbildade människor med höga positioner i
samhället som gick på det där... Här var det
väldigt många som blev steriliserade.
Det är tydligen lätt att gripas av sådana där
konstiga idéer. Felaktiga idéer som blev
veder tagna.
Det var ju ett fruktansvärt ingrepp i en människas liv.”
”De som var lite ”bättre” hade möjlighet
att gå stadspromenad tillsammans med
personal, enligt en viss turordning. Det inträffade kanske två gånger om året, det var
inte oftare, hanns inte med. Dessa människor hade kläder som såg ut som...de
såg ut som sorkar när vi kom på stan. Som
personal skämdes man, hemska gråa kappor, konstiga huvudbonader, hemstickade
strumpor. Alla såg ju det, alla stirrade. Var
det nödvändigt?”
”Föreståndarinnan kom en dag med små
lappar som hon fäste på dörrarna. Där stod:
Denna dörr får vara olåst.”

”Läkarna övertalade föräldrarna att lämna
bort barnet, att glömma det och skaffa nya
barn. Man skyllde på att syskonen for illa.
Man talade om missriktad moderskärlek
om inte man lämnade bort sitt barn. Det
var ett väldigt tryck på föräldrarna.”
Karl Grunewald. f d överinspektör på Socialstyrelsen.

Jag ﬁck en chock när jag kom dit...Medicin
ﬁck jag.
Långt hemifrån... Jag längtade hem till
mamma och systrarna. Det var fruktansvärt.
”Sedan kom jag till en öppen avdelning.
Jag kunde gå ut när jag ville på kvällen.
Jag ﬁck för mig att jag hade någon efter
mig. Man var så skyddad när man var inlåst.”
Rolle Simlund som bott tolv år på Salberga specialsjukhus.

Beställ din
historia!

Astrid Berghqvist, vårdare på Västra Mark 1852-72.

”Det var dom med fångtröjor på sig. Sedan kom jag till en öppen
avdelning. Den rymde jag från.”
”Han satt fastbunden i en stol hela dagarna för att han slog sig
själv. Han satt där med handskar och bälte från sju på morgonen
till sju på kvällen.. Bara när han skulle byta blöjor tog dom honom
därifrån.”
Anki Utstrand som bott på Västra Mark och Åkersbergahemmet.

Intra har fått köpa in ett begränsat antal ex av DVDﬁlmen ”Från idiot till medborgare” som vi kan erbjuda
våra läsare till självkostnadspris.
Beställ den!

PRIS: 120 kr.

Beställ på tel 08-647 87 90 eller fax: 08-97 11 04
eller e-post: intra@swipnet.se
Porto är inkluderat i priset!
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Många planer
blir det...
Vad har du för rättigheter och skyldigheter när det gäller indivuduella planer
inom olika verksamheter? Här presenterar vi en översikt .
• Individuell plan enligt LSS.
Syftet med den individuella planen enligt LSS är att
ge den enskilde inﬂytande och överblick över åtgärder och insatser omfattande hennes eller hans olika
behov, som olika kompetenser och verksamheter
(även utanför kommunen) kan tillgodose. Planen
ska upprättas för alla som begär det. Du kan dock
inte klaga till en rättslig instans om en plan inte
upprättas. Däremot till länsstyrelsen. En förutsättning för upprättandet av planen är att detta sker i
samråd med den som har begärt planen. Kommunen har ett ansvar för att arbetet drivs framåt.
• Vårdplan enligt socialtjänstlagen
En vårdplan ska upprättas för alla barn som behöver vårdas i ett annat hem än det egna. Vårdplanen
skall tydliggöra mål och medel utifrån det enskilda
barnets behov. Planen är en utgångspunkt i arbetet
med att genomföra vården. Den ska även tydliggöra om barnet har ﬂera olika behov, till exempel
vad gäller social situation, fysisk och psykisk hälsa
samt utbildning.
• Plan enligt hälso- och sjukvårdslagen
Landstinget och kommunen ska erbjuda bland annat habilitering och rehabilitering samt tillhandahålla hjälpmedel för personer med funktionshinder.
Detta ska planeras i samverkan med den enskilde.
Av planen ska planerade och beslutade insatser
framgå. Planeringsskyldigheten tar inte bara sikte
på planeringen av de medicinska insatser som kan
vara aktuella. Ansvaret ligger på sjukvårdshuvudmannen som sådan och inte på de enskilda yrkesutövarna.
• Vårdplan enligt betalningsansvarslagen
När en patient som skrivs ut från en enhet inom
landstingets slutna hälso- och sjukvård bedöms
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behöva stöd från kommunens socialtjänst eller
hälso- och sjukvård, landstingets primärvård, öppen psykiatrisk vård eller annan öppenvård ska en
vårdplan upprättas. Syftet med planen är främst att
se till att patienten får tillgång till adekvata insatser
omedelbart efter slutenvårdstillfället .
• Krav på ”väsentliga uppgifter om planerade
åtgärder” i patientjournal
En patientjournal ska bland annat innehålla väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.
Innehållet är i princip medicinskt. Relevanta uppgifter om bland annat vårdplanering och ytterligare behov av uppföljning bör ﬁnnas i journalen vid
vårdtillfället. En patientjournal är först och främst
avsedd att vara ett stöd för den eller de personer
som ansvarar för patientens vård. Journalen anses
också vara en informationskälla för patienten om
den vård han eller hon fått.
• Åtgärdsprogram inom den obligatoriska skolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
och fristående skolor
Enligt skollagen ska hänsyn tas till elever i behov
av särskilt stöd i utbildning av barn och ungdom.
Om det framkommer att en elev har behov av särskilda stödåtgärder har rektorn ett ansvar för att
utreda behovet. Visar utredningen att eleven behöver särskilt stöd för att uppnå målen i läroplan och
kursplaner ska rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Programmet ska omfatta elevens
hela skolsituation och beskriva elevens behov, hur
dessa ska tillgodoses och hur uppföljning och utvärdering ska ske. Syftet med bestämmelsen om
åtgärdsprogram är att stödja en medveten planering och utvärdering av de särskilda stödåtgärderna.
Det ﬁnns några skolområden där bestämmelser om
krav på individuell plan helt saknas. Detta gäller till
exempel förskola, förskoleklass och fritidshem.
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Gemensam planering
Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete
med Specialpedagogiska institutet och Skolverket analysera förutsättningarna för att samordna de individuella
planer, som personer med funktionshinder kan ha. Det
visade sig vara mera komplicerat än kanske någon tänkt
sig. I varje fall kräver det betydande förändringar i regelverken – särskilt skolans.
Det är ett helt litet betänkande som arbetsgrupperna, med
Ann-Marie Stenhammar som ansvarig, har presterat.
Allsidigt och övertygande.
Frågan är nu om regeringen ”orkar” genomföra detta.
Det kräver just en sådan samordning, som rapporten beskriver, mellan minst tre statsråd och deras tjänstemän.
Här har de en chans att föregå med gott exempel!
Att läsa:
Socialstyrelsen. Gemensam planering – på den enskildes villkor. 74 sid. Artikelnr. 2007-131-26. Pris 76 kr.
Kan beställas från 08-779 96 66 eller laddas ner gratis från www.sos.se
• Individuella studieplaner i det offentliga
skolväsendet för vuxna
Regering och riksdag har uttalat att ansvaret för
stöd till personer med funktionshinder vid vuxenutbildning ligger hos huvudmannen. Individuella
planer ska upprättas för samtliga deltagare i utbildningen. En individuell studieplan anses vara ett
viktigt planeringsunderlag för utbildningsanordnaren och utgör grunden för tolkningen av elevens rätt
att fullfölja sina studier. Planen ska vara ﬂexibel
och kunna ändras vid behov.
Vad gäller utvecklingsstörda elever i vuxenutbildning är det särskilt stadgat att huvudmannen bör
ge dem som inte når ett godtagbart studieresultat
utökad studievägledning och stödundervisning under en begränsad tid.
• Plan för aktiviteter för den som får
aktivitetsersättning
Om en person som beviljats aktivitetsersättning
bedöms kunna delta i aktiviteter ska Försäkringskassan i samråd med henne eller honom utarbeta
en plan för detta. Syftet med aktiviteterna är att
utveckla individens förmågor, kunskaper och färdigheter så att hon eller han kan ta nästa steg
i sin utveckling. Aktiviteterna ska ha en gynnsam
inverkan på de förhållanden som medför att den
enskildes arbetsförmåga är nedsatt och syftar till
att öka förutsättningarna för att förbättra arbetsförmågan. Försäkringskassan har en samordningsroll vilket kan innebära kontakter med bland annat
kommunen. Planen förutsätts likna individuell plan
enligt 10 § LSS.
• Rehabiliteringsplan
Försäkringskassan är skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan för en person som har behov av
en arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd för att
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kunna återfå arbetsförmågan. Förutsättningarna
för detta är att den enskilde omfattas av socialförsäkringssystemet och har en sjukdom som sätter
ner arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Syftet
med planen är att den enskilde får den rehabilitering som behövs för att hon eller han ska återfå
arbetsförmågan inom ett år. Rehabiliteringsplanen
kan innehålla medicinska, sociala och andra åtgärder förutom arbetslivsinriktade sådana.

Inom arbetsmarknad
• Individuell handlingsplan
Den offentliga arbetsförmedlingen är skyldig att
upprätta en plan där den arbetssökandes skyldigheter och planerade aktiviteter anges. Av planen
ska även framgå tidpunkter för aktiviteterna, hur
och när uppföljning ska ske samt vilka tjänster arbetsförmedlingen ska erbjuda den arbetssökande.
Syftet med planen är att den enskilde ska komma
i arbete.

Genomförandeplan
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2006:5) ﬁnns bestämmelser om hur man
ska dokumentera det praktiska genomförandet av
beslutad insats. Detta gäller om det inte framgår
av någon annan plan eller uppenbarligen inte behövs.
Genomförandeplaner är ett samlingsbegrepp för
planer som detaljerat beskriver hur en insats ska
genomföras. Sådana planer benämns olika i olika
kommuner och verksamheter, exempelvis behandlingsplaner inom individ- och familjeomsorgen och
omsorgsplaner inom äldreomsorgen.
(Hämtat ur Gemensam planering – på den enskildes villkor.
Socialstyrelsen. 2007.)

33

Barn i Ryssland
Det är inte lätt att få en överblick av hur barn
med funktionshinder behandlas i Ryssland.
Wenche Stribolt, som arbetar på Östeuropakommittén i Stockholm, har skrivit en uppsats
där ett avsnitt handlar om detta. Förhållandena
hon beskriver är från år 2000. Trots betydande
informations- och utbildningsinsatser av Norge
och Sverige (bl a har man översatt Omsorgsboken), så har det endast skett en blygsam
förbättring. Biståndet håller nu på att fasas ut
eftersom ekonomin i Ryssland förbättrats. Men
handikappområdet är inget som politikerna där
prioriterar.

I

Ryssland ansvarar Hälsovårdsministeriet för 250 småbarnshem (på ryska kallas de ”dom rebenka”) för
barn från födelsen upp till fyraårsåldern. Där bor 19.300
barn, varav 75 % är barn utan föräldrastöd. Endast 5 %
av barnen bedöms som helt friska. Av de övriga har 80%
ett intellektuellt funktionshinder och 57% ett fysiskt
funktionshinder.

Diagnostisk bedömning

Övergången från småbarnshem till fortsatt institutionsvård föregås av en diagnostisk bedömning av barnets begåvningsresurser. Begåvningstestet sker i fyraårsåldern.
Bedömningen görs av den Psyko-Medicinska Pedagogiska Kommissionen (PMPK) och den diagnos som barnet
då får följer barnet genom hela livet.
Varje rysk region har en egen regional kommission
och ett antal lokala kommissioner, vars uppgift är att
utvärdera barn och ställa diagnos för att därefter föreskriva ett specialutbildningsprogram som ska korrigera
bristerna och bestämma till vilken typ av institution barnet ska skickas. En kommission består vanligen av en
psykolog, en psykiater, en logoped, en ”defektolog”, en
öronläkare, en ögonläkare och vanligen även en neurolog, en ortoped samt en barnläkare. Kommissionens
uppgift är att fastställa graden av handikapp, men det
ﬁnns ingen gemensam standard för hur dessa tester eller diagnostiseringar ska gå till.

Oligofren, idiot, imbecill

Ungefär en tredjedel får då diagnosen oligofreni (sammanfattande ord för imbecillitet) och skickas till specialskola eller internat, vilket med stor säkerhet leder till
ytterligare försämringar i deras intellektuella och fysiska
utveckling. En stor del av dessa barn blir således offer för
institutionaliseringens negativa effekter.
Barn som på småbarnshemmet, vid fyra års ålder, får
diagnosen imbecill eller idiot betraktas som obildbara
och därför oförmögna att utbildas i specialskolor (eller
specialklasser i vanliga skolor). De skickas till internathem eller specialhem (på ryska: ”spets internat”) för
barn med grava mentala handikapp. Barn med Downs
syndrom, cp-skada eller med sviter av polio riskerar också att hamna på internathem.
På dessa s k psykoneurologiska internat är barnen
sängliggande dygnet runt eller får dagtid vistas i kala
rum, inte sällan fastbundna och under lugnande medicinering.
Deras utvecklingspotential är bedömd som obeﬁntlig
och den förhärskande inställningen är att för dessa barn
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Många organisationer och kyrkor har genom insamlingar och fadderverksamhet försökt att lindra nöden för barnhemsbarnen i Ryssland. Ett
exempel är projekt Bagrationovsk. Idén med projektet föddes när studenter från Malmö kom till Kaliningrad i ett utbyte som Lärarhögskolan
i Malmö anordnade. Under denna resa besökte studenterna ett fattigt
barnhem i staden. Man beslöt då att försöka förbättra barnens levnadsvillkor genom att renovera det hus barnen levde i och samla in pengar in
till ungdomarna (www.barnhemmet.nu).
Foto från barnhemmet: Olivia Jeczmyk.

kan ingenting göras. Antalet hem och intagna barn har
minskat något under 1990-talet. År 2001 fanns 155 psykoneurologiska internat med 29.000 barn, av vilka 5.000
var sängliggande.

Internathem

De barn som fått diagnosen måttlig utvecklingsstörning bor och går en förkortad skolgång på något av de
200 specialiserade internathemmen som totalt inhyser
25.000 barn.
Därutöver ﬁnns det 7.200 mentalt handikappade barn
utan föräldrastöd som placerats på andra typer av specialskolor. Dessa specialhem och internat är ofta stora
institutioner med i genomsnitt 190 barn, som lever isolerade från föräldrar och omvärld. Ett barn (4-18 år) kan
också placeras i specialhem efter beslut av den lokala
barnavårds- och förmyndarmyndigheten.

Institution livet ut

I teorin kan den handikappade skrivas ut för att återförenas med föräldrar, adopteras bort eller placeras hos
förmyndare, men det är ovanligt eftersom en institutionsplacering ofta ses som en permanent lösning. När
barnet fyller 18 år är därför sannolikheten stor att det
överﬂyttas till ett psykoneurologiskt internat för vuxna
och därmed till en institutionstillvaro livet ut.
Avsnitt ur Den sociala omsorgen för barn utan föräldrastöd - en analys av grundläggande attityder återspeglade
i rysk press kring millennieskiftet år 2000. Av Wenche
Stribolt. 2007. wenche.stribolt@oek.se
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Kom med i vår gemenskap, du också!
I augusti 2007 öppnar Mo Gård Folkhögskola i Stockholm. Skolan ligger centralt
på Kungsholmen (nära Fridhemsplan) med
anpassade lokaler och teknik.
Skolan vänder sig i första hand till dig
som är döv, hörsel- och/eller synskadad och
som har ytterligare funktionshinder. Undervisningen kommer främst att ske på teckenspråk och du kan välja att läsa på hel- eller
deltid. Studierna sker i lugn takt och i små
grupper och du har möjlighet att få individuellt anpassat stöd. Du kan själv välja
vilken inriktning eller vilka ämnen du vill
läsa.
Är du intresserad och vill veta mer? Telefon: 08-651 23 00, texttelefon: 08-654 32 00,
e-post: gunilla.kvist@mogard.fhsk.ae, SMS:
0735 24 17 04 eller informationsﬁlm på www.
mogard.se/fhsﬁlm.htm.

Folkhögskola
i Stockholm

Omslagets konstnär

Erik Löhnn målade omslagsbilden i våras när han gick på Individiuellt program,
yrkesträning på Parkskolan i Malmö. Det
var Linné-tema på skolan och Erik målade en rad expressiva blommor. Ibland
använder han förlagor som han målar av,
men lika ofta, som ﬁskarna nedan, målar han fritt ur fantasin, berättar Birgitta
Thunberg som varit hans lärare.
Erik tog studenten i år och arbetar nu på
Daglig verksamhet.

Parkskolan i Malmö

P

å Parkskolan i Malmö ﬁnns ett nationellt estetiskt program för de som går på gymnasiesärskolan och har konstnärliga intressen. Man lägger
stor vikt vid att utveckla elevernas skapande och
undervisar i bild, teater, musik, textil och träslöjd.
Inom varje ämne ﬁnns möjlighet att fördjupa och
bredda sitt intresse genom olika individuella estetiska val, t ex foto, layout, keramik mm.

INTRA nr 4/07 kommer ut i december.
Du som vill prenumerera på INTRA:
Betala 280 kr på postgiro 636 55 62-5
eller bankgiro 5308-1485.
Glöm inte att skriva din fullständiga adress.
Då får du fyra nummer av INTRA framöver.
Du kan också beställa prenumeration på
fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se
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POSTTIDNING

B

INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

ett redskap i arbetet mot
Övergrepp och
missfÖrhÅllanden

Övergrepp och missförhållanden inom stödet till personer med
funktionshinder är sällsynt. Men det förekommer. Alla som arbetar inom handikappomsorgen behöver veta hur vi bäst förebygger
missförhållanden och vilka rutiner som gäller när något allvarligt
inträffar.
Skriften går, på 28 sidor, igenom rutiner och tillvägagångssätt vid
övergrepp och missförhållanden inom handikappomsorg. Den tar
upp rättssäkerhet, lagstiftning och diskuterar de svåra frågorna
runt arbete med stöd och service.
Beställ på tel 08-647 87 90 eller fax: 08-97 11 04 eller e-post:
intra@swipnet.se
Pris per ex 80 kr, 10 ex 70 kr per ex, 30 ex 60 kr per ex.
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