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Blås av kriget om huvudmannaskapet !

INTRA 3 • 08

C irka hälften av landets kommuner ger ett bra stöd till personer med funk-
tionshinder. Man ser det som självklart att leva upp till de målsättningar som 
varit styrande för stödets utformning under senare år. Man respekterar de 
demokratiskt fattade besluten i landets lagstiftande församling och ser till att 

de invånare i kommunerna som har allvarliga funktionsnedsättningar får det stöd som 
de har rätt till.

Problemet med LSS är inte dessa kommuner. Problemet är de andra. De som aldrig har 
velat ta till sig de handikappolitiska målsättningarna. Ända sedan handikappomsorgen 
fördes över till kommunerna har ett antal av dem på alla upptänkliga sätt visat för ett 
fåtal av sina medborgare att man inte tar deras rättigheter på allvar. Man har trotsat dom-
stolsutslag, man har fattat beslut utan att verkställa dem och man har fördröjt handlägg-
ningen. I detta sitt lagtrots har man indirekt fått stöd av SKL, Sveriges Kommuner och 
landsting, som under allt större buller och yvighet bedrivit en formidabel kampanj mot 
LSS. När nu LSS-kommittén föreslår att all personlig assistans ska få statligt huvudman-
naskap och de övriga insatserna ska vara kvar i kommunerna protesterar SKL.

Det räcker inte, säger dess ordförande Anders Knape. Vi beklagar att utredningen inte mäktat 
med att ta ett helhetsgrepp när det gäller finansieringen av LSS-verksamheten. Det hade behövts för 
att lagstiftningen äntligen ska kunna fungera som det var tänkt. 

Han vill att staten ska ta över alla kostnader för LSS samtidigt som kommuner och enskil-
da ska fortsätta att driva verksamheterna. LSS-kommittén har gjort en mycket ingående 
analys av vad denna ordning skulle innebära och funnit den praktiskt och ekonomiskt 
ogenomförbar. Desto svårare är det att förstå att man samtidigt öppnar dörren för nya 
utredningar om huvudmannaskapet. Utredningen skriver:

Regeringen bör följa upp och utvärdera effekterna av statligt huvudmannaskap för personlig assis-
tans, och andra åtgärder som vi föreslår, och därefter bedöma om det behövs ytterligare förändringar 
av ansvarsförhållandena.

Förmodligen kommer detta att på sikt få negativa konsekvenser för de personer med 
funktionshinder som inte har personlig assistans. Det hade ju varit möjligt för LSS-kom-
mittén att sätta ner foten och säga till kommunerna att nu är det detta som ska gälla! Nu 
är det bara att sätta igång arbetet med att förverkliga de handikappolitiska målen. Punkt 
slut. Istället cementerar man ett tillstånd av osäkerhet. Detta kommer att få en del kom-
muner att fortsätta med sin negativa hållningt till behoven hos de kommuninnevånare 
som har funktionshinder. 

För att lagstiftningen äntligen ska fungera som det var tänkt – för att citera Anders Knape 
– så krävs det att Sveriges samtliga kommuner tar till sig de handikappolitiska mål som 
riksdagen i total enighet lagt fast. Det krävs att Anders Knape avbryter sin kampanj mot 
LSS och istället ser till att SKL börjar fungera som ett stöd åt de kommuner som ser LSS 
som en självklar del i det kommunala stödet till kommunmedborgare med funktionshin-
der. Det finns ett skriande behov av kunskapsöverföring, av utbildningar, konferenser 
och erfarenhetsutbyte. Framför allt de mindre kommunerna behöver stöd och kunska-
per som SKL borde kunna förmedla. Där kan SKL spela en positiv och konstruktiv roll 
i framtiden!
         KG, HH
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Året är 1944. 
   Ute i Europa och i världen tänds ett hopp om 

ett slut på andra världskriget. De allierade landsti-
ger i Normandie, i Sverige säljs kupongfri grädde 
och till Stockholms hamn anländer lejdbåtar med 
apelsiner. På Nalen dansar man jitterbugg.

I Långby by i Forsa socken väntar trettiosjuåriga 
Frida Erlandsson barn. 

Hon vet det inte än, men hon bär på trillingar, 
tre söner. 

Förlossningen sätter igång på ett utedass, en dag 
i mars. Den förste sonen föds. Han är minst och 
får heta Erik. Några timmar senare är han död. 
Därpå föder Frida fram Sven och sedan Ivan. 

I familjen finns redan två, nästan vuxna barn.

 MaMMa Frida som har TBC måste resa till sa-
natoriet i Mohed, där hon kommer att stanna i sex 
år. Familjen är fattig och har ingen möjlighet att 
ta hand om de två minsta. Sven och Ivan placeras 
på Järvsö Barnhem. 

Ivan har inte många minnen från barnhemmet 
annat än att det var omgärdat av höga staket. 

Efter två år på barnhemmet skiljs bröderna åt. 
Sven får komma till ett fosterhem i Gävle, får en 
familj och en mamma och pappa som älskar ho-
nom. 

För Ivan Erlandsson väntar en annan framtid.   
– Sven fick det bra, säger Ivan. Han fick lära sig 

både räkna och läsa. Han hade bättre huvud än 
jag. 

Vi sitter Vid iVans köksbord och dricker 
kokkaffe. Omgiven av sina kopparsaker och min-
nen.

– Jag var vindögd och plattfotad och blev flyttad 
till Bollnäs, till Asylen på Höghammar.

Ivan har plockat fram två fotoalbum och ett tum-
mat kuvert med gulnade fotografier. 

 – Det där är jag och Sven, säger han och pekar 
på ett foto.

Två fyraåringar med glasögon och lockigt hår 
tittar in kameran. De ser precis likadana ut. 

Ivan berättar att fotot är taget 1948, att de är fyra 
år och att det är första gången bröderna träffas 
efter att de skiljts åt på barnhemmet. Ivan vet att 
Sven är hans bror, hans tvilling, för det har pappa 
Erland berättat.

det är sVÅrt att prata om det gamla.
Med minnena kommer tårarna. 
– Det sitter så hårt, säger han. 
 Det var pappa Erland som följde med till Asylen. 

Ivans minns ännu ljudet när portarna slog igen 
bakom honom.  

Det första minnet från Asylen är stormhattarna. 
Det var gulemaljerade pottor, där barnen ”dunka-
des” ner för att uträtta sina behov. 

Ivan reser sig och går in i ett annat rum. Han 
rotar runt bland skatterna under sängen och kom-
mer tillbaka med en rak, hög potta.

– Så här såg dom ut! 

asyl
Att

 växa  upp 
 på
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det Var MÅnga barn pÅ asylen. Hit kom 
barn från hela Sverige. Upp till tjugo stycken säng-
ar i varje sal var inget ovanligt. Varje barn hade 
en liten kommod med sina få tillhörigheter. Klä-
derna hängde på krokar i korridoren. Två toalet-
ter fanns på hela anstalten, en på pojksidan och 
en på flicksidan. 

Ivan pratar om O-barnen, de obildbara, de som 
var lama och låg på golvet. En avdelning kallades 
för ”Sjukan och undernärda”. 

Själv bodde han på en avdelning för ”dom som 
var lika som jag” och där låste man inte dörrar-
na.  

När Ivan kom till Asylen var husen nybyggda. 
Vitmålade och inhägnade av höga staket. Staketen 
är för länge sedan rivna men husen står kvar. 

Det här blev Ivans hem i tjugotre år. 
De första åren fick Ivan vara på kindergarten. 
– Vi lekte på golvet. Och när vi hade gjort illa oss 

fick vi gå till syster Anna, hon var snäll. 
Hos syster Anna fanns ett rum med leksaker och 

när man fyllde år fick man en. 
– Jag vet att jag fick en liten röd trähund på hjul. 

Den har jag kvar någonstans.

iVan Minns bÅde gott och ont. Men de fles-
ta minnen från Asylen är inte av det goda slaget.

– Dom skrämde oss, säger Ivan.
Rösten stockar sig när han berättar om den för-

skräckliga likboden. 
– Hade man varit dum, bar dom ner sängen 

till likboden i källaren och så fick man ligga där i 
gången som straff. Det var hemskt. På den tiden 
var det många barn som dog på Asylen. Du kan tro 
att man var rädd när man låg där med dom små 
kistorna med döingar i. Dom sa att det spökade 
där.

Ivan berättar om den gången en pojke blev ner-
knuffad i dyngbrunnen. 

– Det var jag som fick fan för alltihop. Fast jag 
inte hade varit med. Jag fick skulden och fick ligga 
i likboden flera nätter. Det var ingen som trodde 
på mig.

Han fyller på kaffekoppen, tar en ljudlig klunk 
och säger:

– Ibland fick vi stryk. Dom hade en piskkäpp av 
metall. En hård en. Då var det tur att vi hade tjocka 
vadmalsbyxor, som tog emot lite av slagen. Men 
det blev ränder ändå.

 
pÅ höghaMMar tillhörde Ivan de barn som fick 
gå i skolan. Barnen på ”Sjukan” och O-barnen dä-
remot hade ingen skolplikt.  

– Lärarna var stränga och vi lärde oss ingenting. 
Det blev ”alfabeter” av oss. Man fick gå till skrub-
ben som låg på vinden, en trappa upp när man 
varit olydig. Och varenda morgon hade vi mor-
gonbön, prick klockan åtta. Föreståndarn satt vid 
pianot och vi sjöng: ”tryggare kan ingen vara”.

iVans Värld Var liten. Att ta en promenad in 
till Bollnäs var otänkbart. Det var förbjudet. 

– Vi fick bara gå ner till landsvägen och vända.
Ibland rymde Ivan. Han hade fått en cykel, som 

hette ”Stjärna” av pappa Erland. Kompisen Nisse 
och Ivan cyklade hela vägen till Forsa. Men där 
blev de upphunna av rektorn i bil. 

– Han hade hatten nertryckt och det var bara 
näsan som stack upp ovanför ratten.

Men Ivan var listig och gömde sig i en vägtrum-
ma, med cykel och allt. Kompisen, som försökt 
lifta med bilen fick naturligtvis följa med tillbaka 
till Höghammar, men Ivan tog sig ända hem. En 
natt i frihet fick han, men dagen därpå var det 
bara att kliva på bussen och åka tillbaka till Bollnäs 
och Asylen.

På fredagarna var det bad. Ännu ett tillfälle att 
utmäta straff för den som varit olydig. Att krypa 
ner i ett badkar med kokhett vatten är något Ivan 
minns med fasa. 

– Jag skrek tills de hällde i kallvatten.
   

det Fanns ljuspunkter. En av dem hette Val-
borg och arbetade på Asylen. 

– Hon var bra hon. Henne fick jag följa med 
hem och leka i sandlådan som dom hade. Det 
måste ha varit 1948. 

Årtalen sitter svetsade. Ivan är ett levande upp-
slagsverk när det gäller vilket år människor är 
födda. 

  

”Hade man varit dum, bar dom ner sängen till likboden i källaren 
och så fick man ligga där i gången som straff.” Ivan Erlandsson har 
svåra minnen från barndomen på asylen i Höghammar.
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– När är du född då, frågar han.
Sedan rabblar han upp alla han känner som är 

födda samma år. Han har utvecklat ett alldeles eget 
minnessystem, hakar upp åren på händelser som 
inträffat just det året.  ”Det året grishuset brann”, 
”när de rostfria nattkärlen kom” eller ” då de rev 
nätstaketet på Asylen och satte upp gungorna”.  

– Man har väl hästminne, säger han. 

när iVan koM till höghaMMar fanns där 
både trädgårdsanläggning och jordbruk. 

– Grishus och sju hästar fanns det när jag kom 
dit. 

1958 började Ivan arbeta på jordbruket. Arbetet 
i ladugården började kvart i fem på morgonen. 
Det skulle ”mockas” och djuren skulle utfordras. 
Ivan var 14 år. Ibland arbetade han i skogen. Ved 
skulle kapas och klyvas. 

– Dom hade stora vedpannor må du tro.
Arbeta och lyda var mottot. Ivan minns rättaren 

från den tiden. 
– Det var en elak jävel, säger han.  Dom kallade 

honom för ”Stövar´n” och han satt i barnavårds-
nämnden. 

En dag var ”Stövar´n”  mer irriterad än vanligt 
och körde en högaffel i ryggen på en av pojkarna. 
Det gick så illa att pojken dog. Rättaren drog på sig 
en fjärde varning och fick sluta sitt arbete. 

Tre veckor varje sommar fick Ivan ”sommarlov” 
och åkte hem. Hem till pappa som skiljt sig från 
mamma och nu levde med Målar-Anna. Hos mam-
ma Frida bodde gubben Persson eller Styggubben 
som Ivan säger. Dit fick han inte komma och hälsa 
på förrän många år senare. 

   
Under de tre veckorna i hemmet kapade Ivan 

ved, men Anna var snäll och Ivan trivdes. Som-
marloven tillhör Ivans goda minnen. 

– Det var ett helvete när man skulle tillbaka. 
   
genoM en personal fick Ivan kontakt med 
en kvinna som hette Karin. Det var hon som en 
dag tog med Ivan på en utflykt. En resa som skulle 
förändra Ivans liv. De åkte till Karins syster Anna, 
som tillsammans med sin man drev ett jordbruk i 
Trönö, utanför Söderhamn. 

– Jag kände på en gång att här ville jag bo. 
Ivan var 24 år och hade blivit lovad en ”dräng-

plats” utanför Bollnäs. Men bonden dog och fram-
tiden såg oviss ut.  

I Trönö var det gott att vara. Anna, som fick smek-
namnet ”Televinken” öppnade sitt hem för Ivan 
och han blev kvar. I tolv år blev detta Ivans hem 
och Anna var som en mor för honom. Här hjälpte 
Ivan till med att sköta korna, klyva ved och arbeta 
med skörden. Saker Ivan kunde och som han nu 
fick nytta av. För första gången i livet kände Ivan 
att han hade ett människovärde. Och ett hem. 

– Det var som att komma till himmelriket, säger 
Ivan och pillar försiktigt fram en sackarett till tre-
tåren.

sVen och iVan hittade tillbaka till varandra när 
de blivit vuxna. På äldre dagar träffades de av och 
till och fram till Svens död 2005 hade de nästan 
daglig telefonkontakt. 

nu leVer iVan ett gott liV och är som han 
säger ”sin egen herre”.  

Ivan Erlandsson har utvecklat ett eget minnessystem som gör att han kan hålla reda på 
när människor är födda och när viktiga händelser inträffat.
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Han är en samlare och har så varit sedan 10-årsål-
dern, då han fick sin första kopparkaffepanna, en 
”juvel” som han fortfarande har kvar.  Intresset för 
just koppar märks tydligt.  I lägenheten förvarar 
han klenoderna. 

Varenda yta är täckt av samlingarna. Hyllorna är 
fyllda med hinkar, kaffepannor, bunkar, kastruller 
och krukor. Väggarna dekorerade med brickor, si-
lar, brandsläckare och mycket annat.  Allt är om-
sorgsfullt lagat och putsat. 

Med hänsyn till iVans intressen och hans 
bakgrund har Daglig verksamhet i Söderhamn 
hittat en unik lösning för Ivan. På bara några mi-
nuters gångavstånd från bostaden hyr de en liten 
verkstad med två putsmaskiner. Till verkstaden 
kommer han och går som han vill. Här putsar 
och lagar han. Och här arbetar Ivan med det han 
älskar mest, sina ”gammelsaker”. På den gamla 
flakmopeden åker han runt till loppisbodar och 
antikvitetsaffärer i sin ständiga jakt på delar. Det 
kan vara ett lock till en gryta som fattas eller ett 
handtag till en kaffepanna som behöver lagas. 

För en utomstående kan berget av kopparsaker 
se ut som en stor skrothög, men Ivan vet bättre. 
Han har full kontroll. 

Med åren har han blivit en skicklig hantverkare 
och det är få som slår honom på fingrarna när det 
gäller att datera gamla kopparkärl. 

kaFFet har kallnat.
Ivan har så mycket att berätta. Jag säger att det är 

bra att tala om hur det har varit, så att det hemska 
aldrig ska hända igen. Att det trots allt har blivit 
bättre.

– Tja, säger han.
Han ser ut genom köksfönstret. Är tyst en lång 

stund.
– Visst har det blivit bättre, säger han. Men bra 

är det inte.  Såg du inte på teve? På ”Uppdrag 
Granskning”? Hur dom la´ ner oskyldiga männis-
kor? Nej, bra är det inte. Det finns nog mycket 
skit kvar ännu, säger Ivan och tar sig ett bloss på 
pipan.

Text och bild: Anita Eriksson.

Daglig verksamhet i Söderhamn hyr en verkstad med putsmaskiner åt Ivan Erlandsson. I verkstaden kan han vara i fred och arbeta med sitt 
stora intresse: kopparsaker.

Anita Eriksson arbetar sedan 4 år inom 
Söderhamns dagliga verksamhet. Innan 
dess arbetade hon19 år med reklam och 
utbildning på ett företag där man tillver-
kar sågverksmaskiner. ”Under de fyra åren 
som jag arbetat med personer som har olika 
funktionsnedsättningar har jag utvecklats 
mer som människa än under de 19 åren 
inom verkstadsindustrin!” säger Anita. 
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Ur 
LSS-kommitténs
betänkande:

”LSS är inte, och får 
inte bli, det enda red-
skapet för att uppnå 
de handikappolitiska 
målen för dem som 
har rätt till insatser 
enligt lagen.”

”En väl fungerande 
socialtjänst, som 
bidrar till att de han-
dikappolitiska målen 
uppnås, är nödvändig 
för att stöd och ser-
vice enligt LSS ska 
fungera väl.”

”Det bör då prövas 
om SoL ska kom-
pletteras med en 
bestämmelse om att 
personer med funk-
tionsnedsättning som 
får bistånd med an-
ledning av funktions-
nedsättningen genom 
detta ska tillförsäkras 
goda levnadsvillkor.”

”Mycket pekar på att 
det sammansatta hu-
vudmannaskap som 
valdes när LSS trädde 
i kraft har givit goda 
resultat.”

KOMMITTÉNS
•Rättigheterna. LSS ska även i fortsättningen vara en 
rättighetslagstiftning. 

• Huvudmannaskapet. Kommunerna bibehåller huvud-
mannaskapet för LSS, utom för insatsen personlig assis-
tans. 
Regeringen bör göra en utvärdering och bedöma om det 
behövs ytterligare förändringar i ansvarsförhållandet.

• Handläggning. Den enskilde bör få rätt att framföra 
sina åsikter till socialnämnden. 
Regeringen bör överväga att införa handläggningsregler i 
LSS för att stärka den enskildes rätt enligt lagen.

• Personkretsen. Inga nya insatser efter 65 år.
Autismbegreppet ändras.
I personkrets 1 ändras ”autism och autismliknande till-
stånd” till ”autismspektrumtillstånd”. Socialstyrelsen ska 
precisera vilka grupper som ingår. Man lägger stor vikt 
vid att det ska föreligga särskilda behov av insatser enligt 
LSS. 

• Personlig assistans föreslås bli en helt statlig insats 
som ligger under Försäkringskassan. Personlig assistans 
får bara den som behöver mer än 20 timmar i veckan. 
LASS föreslås ingå i LSS. 
Behovsbedömningen som ligger till grund för beviljandet 
av personlig assistans ska skärpas och likformas över 
hela landet. Det ska bli svårare att få dubbel assistans, 
tillsynen av assistansanordnare ska skärpas och man 
måste ha tillstånd av länsstyrelsen. Personlig assistans 
ska inte längre kunna beviljas person som bor i en servi-
cebostad. Utredningen hoppas att förslagen ska innebära 
en dämpning av den befarade kostynadsökningen med tre 
miljarder kronor.

• Bostad med särskild service för vuxna delas upp i tre 
insatser: gruppbostad, bostad med särskild service och 
särskilt anpassad bostad.

• En ny insats införs: Personlig service med boendestöd.
Denna insats riktar sig främst till dem som idag har per-
sonlig assistans under 20 tim i veckan och andra – barn 
eller vuxna – i ordinärt boende. Personlig service mot-
svarar i stort sett socialtjänstlagens hemtjänst inklusive 
ledsagning, men man slipper betala. Insatsen kan beviljas 
för högst 40 tim/veckan. Se sid 12.

• Ledsagarservicen försvinner.
Ledsagarservice tas bort som särskild insats men ingår i 
Personlig service med boendestöd.

LSS-kommittén 
tillsattes 2004 och hette 
ursprungligen Assistans-
kommittén. Den skulle 
försöka få stopp på kost-
nadsökningen för den 
personliga assistansen. 
S-regeringen hann, innan 
valnederlaget, ge kom-
mittén nya direktiv om en 
bred översyn av LSS.
I uppdraget ingick bl.a. 
att analysera för- och 
nackdelar med tänkbara 
huvudmannaskap. 
I november 2005 kom 
delbetänkandet På 
den assistansberät-
tigades uppdrag (SOU 
2005:100). Där fanns 
förslag om en ökad 
och mer aktiv tillsyn i 
samband med personlig 
assistans och om ökad 
kontroll och uppföljning 
av vad assistansersätt-
ning används till.
I augusti 2008 lämnades 
slutbetänkandet Möjlig-
het att leva som andra. 
Ny lag om stöd och ser-
vice till vissa personer 
med funktionsnedsätt-
ning. (SOU 2008:077) 
till regeringen. Det finns 
för nedladdning på www.
regeringen.se/sb/
d/10057/a/109952
I LSS-kommittén har 
ingått, förutom ordföran-
den, tio ledamöter från 
samtliga riksdagspartier 
samt sakkunniga och 
experter från berörda 
myndigheter och orga-
nisationer. De experter 
som suttit med i utred-
ningenvar: 
Gerd Andén, Fören-
ingen JAG, Peter Brusén, 
Socialstyrelsen, Malin 
Dahlberg Markstedt, 
Barnombudsmannen, 
Vilhelm Ekensteen, In-
tresseföreningen för As-
sistansberättigade (IfA), 
Ellinor Englund, Sveriges 
Kommuner och Lands-
ting, Ken Gammelgård, 
Handikappombudsman-
nen, Christina Janzon, 
Försäkringskassan, Eva 
Nordin-Olson, Handikapp-
förbundens Samarbetsor-
gan (HSO), Clas Olsson, 
Sveriges Kommuner och 
Landsting, Lena Retzius, 
Kommunal, Bengt 
Siesing, Försäkrings-
kassan, Sven Sjöberg, 
Handikappförbundens 
Samarbetsorgan, Claes 
Tjäder, Hjälpmedelsinsti-
tutet. Huvudsekreterare 
var Pär Alexandersson.

LSS  
FÖRSLAG

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. SOU 2008:077.
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Bakgrundsfakta:
58 000 personer får 
kommunala LSS-insatser. 
Sammanlagt beviljade 
kommunerna närmare 
100 000 insatser enligt 
LSS under år 2007. 
Ca 15 000 personer har 
assistansersättning. 
Av dessa är 57 procent 
från personkrets 3, 35 
procent från personkrets 
1 och 6 procent från per-
sonkrets 2. Det genom-
snittliga antalet timmar 
var 106 per vecka.
Kommunernas och 
statens kostnader för 
LSS och LASS är ca 42 
miljarder kr. Av dem sva-
rar kommunerna för 69% 
och staten för 31%. 

Den ökande kostnaden 
för LSS beror främst på 
att antalet personer som 
beviljas insatser har ökat 
sedan år 1994. Mellan 
åren 2001 och 2007 var 
ökningen 20 procent. 
Den största ökningen 
står unga i personkrets 1 
för, Det beror på att nya 
diagnosgrupper tillkom-
mit.

Av den totala kostnads-
ökningen på cirka 13,3 
miljarder kronor som 
införandet av LSS och 
LASS lett till – utöver vad 
som antogs i förväg – be-
räknas staten ha finan-
sierat cirka 70 procent 
och kommunerna cirka 
30 procent. Av dessa 
kostnader avser cirka 
90 procent assistans 
enligt LASS och cirka 10 
procent LSS-insatser.

Det finns idag ca 70 000 
personliga assistenter, 
varav omkring 40 000 är 
anställda av kommuner-
na och omkring 30 000 
av enskilda anordnare. 
Ca 25% av assistenterna 
är anhöriga till brukaren. 
Ca 15 000 personer ar-
betar i boenden för vuxna 
enligt LSS och knappt 
6 000 personer har 
anställning vid de dagliga 
verksamheterna.
Se också sid 32!

• Daglig verksamhet. Personer med psykiska funktions-
nedsättningar enligt personkrets 3 får rätt till daglig 
verksamhet. 
Idag har ca 27 000 personer insatsen daglig verksamhet. 
Med det nya förslaget räknar man med att ca ytterligare 
ca 7 400 personer kommer att begära daglig verksamhet 
enligt LSS. Många av dem har redan idag denna insats 
enligt SoL.
  Socialstyrelsen ska analysera behovet av daglig verk-
samhet för övriga i personkrets 3. De ska också utfärda 
riktlinjer för hur man utformar verksamheten så att fler 
kommer ut i lönearbete. Den som börjar i daglig verksam-
het ska först genomgå en kartläggning för att fastställa 
hur den dagliga verksamheten ska se ut för denne. Varje 
person ska erbjudas en aktivitetsplan.

• Ett barnperspektiv föreslås bli infört i LSS. 
Den nya bestämmelsen svarar mot artikel 3 i FN:s barn-
konvention. Barn ska ha rätt att få information om frågor 
som rör dem. Obligatorisk registerkontroll införs på dem 
som arbetar med barn och unga.  

• Kommunen har ansvar för de personer som fått ett 
boende enligt LSS i en annan kommun. 
Kommunens ansvar för en person som placerats utanför 
kommunen ska kvarstå även om denne blir mantals-
skriven i den nya kommunen. Om kommunen anlitar en 
enskild vårdgivare för en boendeplacering i en annan kom-
mun, ska man meddela den kommunen.

• Staten bör ta ett större ansvar för enskilda verksamhe-
ter för små grupper med särskilda behov.
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att undersöka om staten 
bör stödja dessa som nationella kompetens- och kun-
skapscenter.

• Regeringen bör utreda om det behövs en särskild lag 
för skyddsåtgärder inom handikappomsorgen.
Regeringen bör skyndsamt utreda behovet och en ev sam-
ordning med en föreslagen lag om skyddsåtgärder inom 
demensvård.

•I samband med att en insats beviljas ska alltid en indi-
viduell plan erbjudas. 
Den som redan har en insats kan som tidigare begära en 
individuell plan.

• Insatsen Råd och stöd ersätts med Särskilt expert-
stöd.
 Insatsen kommer nu enbart handla om information om 
rättigheter och olika stödformer, planering och vägledning 
för att hjälpa den enskilde att formulera sina behov samt 
kontaktstöd mellan den enskilde och de verksamheter 
som kan ge ytterligare stöd. Se sid 13.

• Den sociala tillsynen ska förstärkas. 
Tillsynen av tillämpningen av LSS ska förstärkas så som 
Utredningen om tillsyn inom socialtjänsten föreslagit. 
LSS-kommittén säger sig ha konstaterat oroande brister i 
tillsynen.

• Den nya lagen kan tidigast träda i kraft år 2010.

”Den personliga as-
sistansens förutsätt-
ningar behöver förtyd-
ligas och förenklas. 
Därför bör reglerna 
samlas i en lag, LSS, 
och ansvaret hos en 
huvudman, staten.”

”Socialstyrelsen bör 
få i uppdrag att utar-
beta bedömningskri-
terier som kan an-
vändas i tillsynen av 
assistansanordnare.”

”Ett krav för att få 
den högre schablonen 
är att den personliga 
assistenten fått OB-
ersättning.”

”Varken SoL eller LSS 
är, eller ska vara, 
lagar för tvångs- och 
begränsningsåtgärder 
som riktas mot den 
enskilde.”

”Cirka 10 000 per-
soner med psykiska 
funktionsnedsätt-
ningar bedöms till-
höra personkretsen 
för LSS. Av dessa 
bedöms cirka 7 400 
personer ansöka om 
daglig verksamhet om 
de får rätt till det.”

”Socialstyrelsen bör 
få i uppdrag att under 
perioden 2010–2013 
genomföra en samlad 
uppföljning och ut-
värdering av åtgärder 
och effekter inom 
LSS-området i sam-
band med att den nya 
lagen genomförs.”

LSS  
FÖRSLAG

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. SOU 2008:077.
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OCHPLUS
  

    MINUS
+

i LSS-kommitténs förslag
Bibehållna rättigheter
LSS-kommittén har på ett förtjänstfullt sätt slagit vakt om LSS karaktär av rättighetslag. De flesta 
förslag syftar till att göra lagen bättre anpassad till framtida krav. Därigenom bidrar man till en 
fortsatt hög nivå på stödet till personer med funktionshinder.

Den nya insatsen Personlig service med boendestöd
LSS-kommitténs bästa förslag! Alla barn, ungdomar och vuxna ”i ordinär bostad” som tillhör 
personkretsen kan få denna insats. Se sid 12.

Daglig verksamhet får ny inriktning
Daglig verksamhet kommer med all säkerhet att vara den insats som expanderar mest i fram-
tiden. Dels får personer med psykiska funktionshinder rätt till denna insats, dels kommer nu 
de stora kullarna i särskolan ut på en krympande arbetsmarknad. Det är bra att utredningen 
föreslår riktlinjer så att den grupp som står nära arbetsmarknaden får ökade möjligheter till lö-
nearbete. Daglig verksamhet behöver förnyas. Kanske kan förslaget om inledande kartläggning 
för att fastställa hur den dagliga verksamheten bör utformas för att passa den enskilde, bidra till 
det. Liksom den aktivitetsplan som ska upprättas.

Individuell plan till fler
Alla som får en LSS-insats ska erbjudas en individuell plan. Det är en förbättring mot tidigare, 
men ännu bättre hade varit om kommunen varit skyldig att göra en sådan.

Rätt att yttra sig
Det är utmärkt att den enskilde ska få rätt att yttra sig till socialnämnden i ett ärende som han/
hon berörs av.

LSS-kommittén städar efter Regeringsrätten
När LSS infördes var en av de bärande principerna att man inte skulle ha några merkostnader 
för att man hade ett funktionshinder. Därför skrev regeringen att den som bor i en gruppbostad 
inte skall betala extra för gemensamhetsutrymme eller personalutrymme. I ett numera beryktat 
domslut från Regeringsrätten har lagens mening vantolkats. Både Svenska språknämnden och 
professorn i modern svenska, Lars-Gunnar Andersson, har underkänt Regeringsrättens tolk-
ning av lagtexten. Ändå nekades målsägaren, Sven-Olof Svenheden i Varberg, resning.
  Kommunerna har genom Regeringsrättens dom fått möjlighet att ta ut hyra också för gemen-
samhetsutrymmena. Följden har blivit att många, som bara har förtidspension som sin enda 
inkomst, nu tvingas betala upp till tusen kronor per månad extra utöver hyran för sin bostad. 
Allt fler klarar inte det, utan måste begära ekonomiskt bistånd av kommunen.
LSS-kommittén skriver: ”Vissa personer som är beviljade grupp- eller servicebostad har högre hyror än 
andra personer med motsvarande lägenhet beroende på att tillgång till gemensamhetsytor räknas med i 
bruksvärdeshyran. Det stämmer inte med principen att människor inte ska ha merkostnader till följd av 
funktionsnedsättningar, som är tydligt uttalad i förarbetena till LSS.”
  Därför föreslår man att ”regeringen bör utreda hur människor med funktionsnedsättningar ska slippa 
merkostnader till följd av hyror för gemensamma utrymmen i gruppbostäder/servicebostäder enligt LSS. 
Innan frågan är löst bör de som berörs få samma särskilda bostadstillägg som ålderspensionärer.”
  Det är bra! Ännu bättre vore om man skaffade jurister i Regeringsrätten som kan läsa svens-
ka.

+
+

+

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. SOU 2008:077.

+
+
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– Ledsagarservice försvinner som insats
LSS-kommittén har plockat bort rätten till ledsagarservice utan annan motivering än att 
den ska ingå i den nya insatsen Personlig service med boendestöd. Men ledsagarservice är inte 
samma sak som socialtjänstens hemtjänst med så kallad ledsagning. De som bara behöver 
ledsagarservice löper risk att inte få det mer. Det sämsta förslaget av alla!

Rätten till Råd och stöd urholkas 
För vuxna personer med omfattande funktionshinder fungerar stödet från kunnig läkare/
sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog, logoped, kurator m fl ofta dåligt. Endast ett fåtal 
landsting har byggt upp resurser för att tillgodose behoven hos vuxna så som ursprungligen 
var meningen med Råd och stöd.  Kommitténs förslag att ersätta Råd och stöd med Särskilt 
expertstöd hade varit meningsfullt om man utvidgat stödet till att omfatta den habilitering 
som man inte får inom hälso och sjukvården. Se sid 13.

Ingen rätt till daglig verksamhet för personkrets 3
Det är obegripligt att man inte föreslår att hela personkrets 3 ska få rätt till daglig verk-
samhet. Det finns många personer inom den personkretsen som inte lyckats ta sig in på 
arbetsmarknaden och som skulle behöva av daglig sysselsättning.

Inga nya insatser efter 65
Att  t ex en 66-åring som råkar ut för en så allvarlig bilolycka att han/hon kommer att till-
höra personkrets 2, inte ska ha rätt till stöd enligt LSS är feltänkt. 

Lag om skyddsåtgärder ska utredas
Det är tveksamt om det behövs en ”tvångslag” för personer med funktionsnedsättningar. 
Paniken efter Uppdrag Gransknings avslöjande om nedläggningar mm, ledde fel. Det behövs 
framför allt bättre kompetens och erfarenhetsutbyte, utbildad personal, handledning och 
bra resurser. Samordningen med regler för skyddsåtgärder inom demensvården bör dock 
prövas.

Ingen höjning av personalens kompetens
Det Nationella kompetens- och kunskapscenter som kommittén föreslagit handlar inte om att 
höja personalens kompetens. Det handlar om att några få privata vårdgivare vill få lite 
bättre status. Det kan man unna dem. Men om kommittén hade tagit sina egna slutsatser 
på allvar så borde man använt den beteckningen till något som hade mer substans. För det 
behövs verkligen ett nationellt kunskapscenter som kan förmedla resultat från forskning 
och praktisk erfarenhet till alla kommuner. Ett sådant finns t ex i Norge.  
  För den enskilde är det oftast personalens kompetens och förmåga som avgör stödets 
kvalitet. I LSS-kommitténs förslag finns inga förslag till åtgärder mot de stora brister som 
finns i yrkesutbildning och handledning. 
  Man konstaterar att andelen timanställda och visstidsanställda ökat kraftigt, att ”sjukfrån-
varon och arbetsskadorna ligger på en hög nivå”, att ”en växande andel av personalen anser 
att arbetet är psykiskt och fysiskt påfrestande”, att ” personalens formella utbildningsnivå 
är låg” och att  ”det finns kvalitetsbrister i vården och omsorgen som beror på bristfällig 
kompetens hos personalen”. Men man gör ingenting åt dessa alarmerande slutsatser. ”Re-
geringen bör bedöma om det behövs ytterligare medel”, skriver man. Det är allt!

Frågan om huvudmannaskapet ska utredas än mer
Se ledaren på sid 2.

–
–
–
–
–

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. SOU 2008:077.

–
Nu vidtar remissomgången för förslaget till ny lagstiftning. Före sista januari 2009 ska remissvaren vara 

inne. Speciellt viktigt är det för FUB att reagera. Cirka 75% av dem som får LSS-insatser har en utvecklingsstörning. 
Därigenom borde självfallet FUB ha haft en expert kopplad till utredningen. Med tanke på detta och på den viktiga 
roll som FUB spelat vid såväl omsorgslagen 1968 som omsorgslagen 1985 och LSS 1994, så är det dags att FUB 
får en framträdande roll i det fortsatta arbetet!

Remiss!
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M eningen är att de som har ett ordinärt 
boende och behöver den typ av  stöd och 
service som ingår i hemtjänst enligt soci-

altjänstlagen, ska få Personlig service med boendestöd 
(PSB). 

Ledsagning ska ingå
Insatsen består av både service och omvårdnad. Led-
sagning skall ingå, men inte avlösarservice enligt 
LSS. Den tid som man får för personlig service ska 
kunna användas flexibelt. Tiden ska begränsas till 
40 timmar per vecka. I vissa situationer ska insatsen 
kunna kombineras med beslut om gruppbostad eller 
bostad med särskild service (servicebostad idag). 

Insatsen ska ges till de ca 3 000 som har personlig 
assistans under 20 timmar per vecka och de knappt 
10 000 som har ledsagarservice. 

Därtill kommer andra som ingår i LSS personkrets, 
och som idag får boendestöd och hemtjänst med 
stöd av socialtjänstlagen. De ska erhålla den nya in-
satsen utan avgift.

Vad är boendestöd?
Boendestöd är enligt Socialstyrelsen stöd i den dag-
liga livsföringen. Inom psykiatrin är boendestöd ett 
samlingsbegrep för socialt stöd i vardagen. Det har 
utvecklats mer till ett kvalificerat vardagsstöd än ett 
stöd avgränsat till bostaden.

Boendestöd enligt SoL ges allt oftare till personer 
med egen bostad och som tillhör LSS personkrets. 
Någon samlad bild av vad det innebär finns inte. På-
fallande ofta gäller det yngre personer. I större stä-
der finns det särskilda team som inriktas på dem. 
Särskilt på kvällar, nätter och helger kan det uppstå 
glapp i stödet. Det gör att personer som valt ett or-
dinärt boende efter hand söker sig till bostad med 
särskild service.

En helt ny LSS-insats!

Personlig service 
      med boendestöd

Personlig service med boendestöd är den enda nya insats som LSS-kommit-
tén föreslår. Eftersom rätten till personlig assistans upp till 20 timmar i 
veckan tas bort, så behövdes någon form av ersättning. 

Synpunkter
Personlig service med boendestöd, PSB, kommer med all 
sannolikhet att bli en mycket anlitad insats som har 
bäring på framtiden. Den enda avgränsningen för 
att få insatsen är att man bor i en ordinär bostad. 
Om detta även gäller föräldra- och anhörighem el-
ler familjehem står inte. Överhuvudtaget nämns inte 
barn och endast på ett ställe nämns att stödet skall 
anpassas till yngre, men var de antas bo står inte. 
Dessutom bor ca 7 000 vuxna kvar i föräldrahemmet. 
Räknas det som en ordinär bostad? 

Kommittén skriver inget om vilka behov av stöd 
och service som vederbörande ska ha. Jämför hur 
ingående det beskrivs för den som önskar få person-
lig assistans! Särskilt delikat blir det om PSB även ska 
omfatta dem som bor hos sina föräldrar. Då kommer 
man in på samma svåra avvägningar mot föräldraan-
svaret.

Den nya insatsen förutsätts ersätta ledsagarservice. 
Men alla de som idag har sedsagarservice och inte 
får rätt till PSB lämnas därhän. Och det står ingen-
ting om hur det ska beslutas för dem som får PSB. 
Om man vill ha ledsagare till en enstaka resa, ska 
man då begära omprövning av hela PSB?

Jag kan inte frånkänna mig en känsla av att man, 
genom att ”baka in” ledsagarservice i PSB, omöjlig-
gör för den enskilde att få enstaka insatser av led-
sagarservice. Det kan gälla t ex en semesterresa en 
gång om året. 

Ledsagarservice och PSB är två artskilda insatser.! 
Ledsagarservice bör bibehållas som en särskild in-
sats, vilket inte hindrar den vardagliga ledsagning 
som ingår i hemtjänst.

Överhuvudtaget är Personlig service med boendestöd 
dåligt beskriven både med tanke på vilka behov som 
ska föreligga och innehållet. Insatsen måste precise-
ras med särskild tanke på domstolsprövningar.

      KG

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. SOU 2008:077.
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R åd och stöd ska enligt specialmotiveringen i 
LSS innebära ett fullgott stöd och ges av bl a 
kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpe-

dagog, logoped, arbetsterapeut, förskolekonsulent 
m.fl.. Det ska inte innebära sjukvårdande behand-
ling eller rehabilitering/habilitering.

En tidigare utredning
Råd och stöd har utretts utförligt. LSS- och hjälp-
medelsutredningen la för fyra år sedan fram ett förslag 
LSS – Särskilt personligt stöd. Man ville utvidga råd och 
stöd till att omfatta den habilitering som man inte får 
inom hälso- och sjukvården. Dessutom ville man att 
den enskilde skulle kunna få en person som ansvarar 
för samordningen och tillämpningen av de olika in-
satserna. Såväl Landstings- som Kommunförbundet 
motsatte sig förslaget.

Experten är ingen samordnare
LSS-kommittén vill kalla Råd och stöd för Särskilt ex-
pertstöd. Experter – det står inte vilka – ska informera 
om rättigheter och skyldigheter (vad man nu menar 
med det sista). De ska även ge stöd för kartläggning 
och planering och på så sätt hjälpa den enskilde att 
formulera sina behov. 

Experten ska  förmedla och främja kontakten med 
de olika verksamheterna. Det är dock inte fråga om 
en samordning, eller ombudsfunktion för den en-
skilde. Samordningen får man klara upp när man 
upprättar en individuell plan. Då bör kommunen 
samarbeta med landstingets särskilda expertstöd. 
Tyngdpunkter i expertstödet ligger alltså i att för-
medla kunskaper. 

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. SOU 2008:077.

En nygammal LSS-insats!

     Särskilt expertstöd
Den gode mannens initiativ kan avgöra
Det står inget om föräldrar och god man som före-
trädare för den vuxne. För vuxna med sammansatta 
funktionshinder kan den gode mannens och/eller 
föräldrarnas initiativ vara helt avgörande. Det enda 
som man skriver är att utan ett väl fungerande god-
manskap har många brukare svårt att använda sin 
rätt till självbestämmande. Så rätt! 

Rätten till Särkilt expertstöd kräver än mer väl-
informerade gode män. För tiotusentalet boende i 
gruppbostäder är livsvillkoren helt beroende av att 
de får rätt stöd. Genom det föreslagna Särskilda ex-
pertstödet kan man kräva kartläggning och förmed-
ling till professionella. 

Trycket måste komma nerifrån
Som vanligt tar kommittén inte upp hur huvudman-
nen ska organisera sin insats. För barn och ungdo-
mar kommer säkert Särskilt expertstöd att vara en 
del av barn- och ungdomshabiliteringen. 

Svårare blir det med vuxna. Fåtalet vuxna får in-
satser av rehabiliteringsklinikerna och de särskilda 
teamen för habilitering har i stor utsträckning förlo-
rat sin position. Inte ens Socialstyrelsen har lyckats 
kartlägga dem eller deras verksamhet. 

Endast genom att sprida kännedom om rätten till 
Särskilt expertstöd, och vilken nytta man kan ha av 
den, kommer den att utvecklas. Trycket måste kom-
ma nerifrån! 

             KG

    Socialstyrelsen 
       ska sköta tillsynen

Just som länsstyrelserna, efter många år av försummelser, börjat få kläm på detta med LSS, så är 
det dags att föra tillbaka ansvaret för tillsynen till Socialstyrelsen.
I regeringens budgetproposition framgår det att tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjuk-

vården från och med 2010 ska slås ihop och samordnas i Socialstyrelsen.
Troligen är det Socialstyrelsens sex regionala tillsynsenheter, som redan idag driver tillsyn över 

hälso- och sjukvården, som i framtiden får sköta även tillsynen av handikappomsorgen.
– Vi vill verkligen att alla som nu arbetar på länsstyrelserna och som är berörda av förändringen 

ska känna sig varmt välkomna till vår myndighet, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens  
nye generaldirektör.

I propositionen aviserar regeringen att tillsynen från och med 2009 ska tillföras 30 miljoner kro-
nor årligen. Även en riktad satsning görs under två år för att stärka barnperspektivet i tillsynen.
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M
Matdags! Vem äter du med? Vad får du till middag? Vem lagar maten? Hur 
smakar den? Vill du inte ha maten? Äter du för mycket? Hur äter du egentligen?

Matborden ser olika ut. Gemytligt småprat eller tjafs och gnäll. Påtvungen ensam-
het eller påtvungen samvaro. Kanske kan man se matbordet som en arena där 
det avgörs vem du är. Eller vem du ska bli. 

I gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet är maten en central fråga. 
Med många svar. Hur ska vi få i Ivar tillräckligt med näring? Hur ska vi förmå Ebba 
att gå ner i vikt? Ska vi äta tillsammans i gemensamhetsutrymmet eller ska var 
och en äta för sig själv? Ska vi försöka styra matlagningen mot hälsosammare 
kost, eller ska vi laga den mat som alla gillar? Hur mycket ska personalen betala 
för maten?

Vi har alla vuxit upp med olika matvanor. Som personal bär man med sig olika mat-
kulturer, olika sätt att uppfatta matens funktion. Livet, speciellt i gruppbostaden, 
kan likna det hem som man kommer ifrån. Risken är stor att man på ett kränkande 
sätt styr och ställer i matsituationen så att den ska passa ens egen uppfattning 
om vad mat ska vara.  

Karin Sääf Göransson har lång erfarenhet av arbete med stöd till personer med 
funktionsnedsättning. Hon har studerat pedagogik och etik och har bl a föreläst 
på socialhögskolan. Enligt henne finns det en grundläggande fråga som man som 
personal måste ställa sig:

Hur hjälper jag en person som behöver hjälp med att fatta beslut, 
utan att det blir mitt beslut?

SVÅRA FRÅGOR
i arbetet med stöd och 

service åt personer 
med intellektuella 
funktionshinder

V ilken hjälp som en individ behöver 
för att få en matsituation som man 

trivs med beror mycket på vilken typ av 
funktionsnedsättning man har.

Flerhandikappade behöver tid
– För personer med svåra flerfunk-
tionshinder är maten så oerhört vik-
tig, säger Karin Sääf Göransson. Vid 
matsituationen finns stora möjligheter 
till egna val, självbestämmande och 
välbefinnande. Men riskerna för att 
bli kränkt och överkörd är lika stora. 
En nyckel till förståelsen av matsitua-
tionen finns i vårt sätt att uttrycka oss. 
Säger vi att vi ”matar någon” eller att vi 
”hjälper någon att äta”? 
Om vi verkligen vill hjälpa någon att 
äta finns det enligt Karin Sääf Görans-
son två viktiga faktorer att ta hänsyn 
till: 
1. Det måste få ta tid.
2. Vi måste respektera personens val.

A

G
S

T
DA

 INTRA 3 • 0814

Om man inte äter kan det bero på 
en rad faktorer. Man kanske inte tycker 
om maten, den kanske är för varm eller 
för kall, man kanske inte tycker om den 
som matar eller man kanske har svårt att 
äta. Det kan också finnas andra faktorer 
som att man mår dåligt, har ont eller är 
trött. För personalen blir utmaningen 
att finna ut varför. Och det tar tid. 

Karin Sääf Göransson är verksam-
hetschef för Bambi, ett korttidshem för 
barn med omfattande funktionsned-
sättningar. 

– Hos oss är det viktigt att man får vara 
med i köket, att man får känna alla dof-
ter, att man kanske får provsmaka olika 
rätter. En person ville ha massor av Cre-
me Fraiche i maten, en annan ville ha 
maten starkt kryddad. En tredje person 
ville enbart ha Skagenröra under en pe-
riod. Det tar lång tid att komma fram till 
detta. Som personal har man ett stort 
ansvar att vara lyhörd. Man måste också 
ha i åtanke att tycke och smak föränd-
ras. Den som tycker om köttbullar nu 
kanske inte gör det om två år.
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Risken för undernäring är stor hos dem som har 
svårt att svälja. Det kan ta mycket tid att se till så att 
någon får sitt vätskebehov tillgodosett. Ibland kan det 
vara en resursfråga – då måste man helt enkelt se till 
att det finns resurser. 

Personer med lindrig utvecklingsstörning 
behöver någon som respekterar och bryr sig

För personer med lindrig funktionsnedsättning 
handlar problemen ofta om övervikt och om hur man 
vill laga och äta maten. 

– Vem avgör om man ska äta tillsammans eller var 
och en i sin lägenhet? Vem avgör vad man ska äta? 
Det där är olika. Och om nu personalen hjälper till 
att laga mat åt en person i lägenheten, är det ok att 
sitta ner och äta tillsammans då? Eller ska personalen 
gå sin väg och lämna personen ensam med sin tallrik? 
Hur kul är det egentligen att äta själv? 

– Min erfarenhet är att det ofta är personalen eller 
de anhöriga som bestämmer hur matsituationen ska 
se ut, säger Karin Sääf Görasson. I all välmening och 
utifrån vad man tror är ett gott uppsåt. Men genom 
att styra besluten i en viss riktning och sedan påstå 
att ”detta har han/hon själv bestämt”, så bygger man 
bara på ett dåligt självförtroende. Det blir en slags 
skadlig manipulation.

Samtidigt är det inte fel att försöka styra någon som 
t ex är överviktig mot sundare matvanor. För många 
personer med lindrig eller måttlig funktionsnedsätt-
ning är övervikten ett så stort problem att det ibland 
kan vara direkt livshotande.

– Har personer med utvecklingsstörning rätt att äta 
ihjäl sig? frågar Karin Sääf Göransson. Det är verkli-
gen en svår fråga. Som personal har man självfallet en 
skyldighet att försöka hindra någon från att skada sig 
själv. Det är viktigt att inse att ingen kan arbeta med 
stöd och service utan att någon gång kränka den man 
arbetar med. Man gör det därför att alternativet är 
ännu sämre. 

Hur förhåller vi oss till 
 övervikt?
Socialstyrelsens etikråd har tagit upp flera frågeställningar som berör arbetet med 
stöd till personer som har intellektuella funktionshinder. Vid den senaste redovis-
ningen  tog man bl a upp hur personal ska förhålla sig till kraftig övervikt hos dem 
som man ska ge stöd. Man utgår från Lena, som är 40 år och som äter kakor och 
godis hela dagarna.
Lena bor i en bostad med särskild service enligt LSS. Hon har problem med övervikt, rör sig för lite och 
har ont i knäna. Hon köper själv sina kakor och sitt godis.

Lena får fickpengar varannan dag och dessa överstiger inte 40 kr. Trots att hon har problem med rör-
ligheten går hon ut i princip varje dag och samlar pantflaskor för att finansiera sina inköp. När pengarna 
helt tryter kan hon gå in i en affär och gråta tills hon får vad hon vill ha.
Hur kan personalen hjälpa Lena? Läs vad socialstyrelsens etikråd tycker på nästa sida!

Maten står för så mycket. Ibland har vi väl alla 
pendlat mellan försök till hälsosamma kostvanor 
och skadligt tröstätande. Man måste vara vaksam 
så att man inte fixar dietmat och lagar rotfrukts-
grytor för att bearbeta de egna problemen. Lik-
som chipsätande och överfulla godisskålar på 
fredagen. 

Ibland kan man som personal känna att någon 
med sitt destruktiva sätt att handskas med maten 
ställer en direkt fråga: bryr du dig? Att då hänvisa 
till vars och ens självbestämmande kan uppfattas 
som ett tydligt nej. Hur visar man då att man bryr 
sig? 

– Det kan knappast vara rätt att du som med-
människa får och kan lägga dig i, medan man som 
personal förväntas respektera den enskildes själv-
bestämmande! 

   Text och foto: Hans Hallerfors.

Karin Sääf Göransson har arbetat som elevas-
sistent och personlig assistent. Hon har arbetet 
med råd och stöd och handlett personal inom 
handikappomsorgen. Hon har studerat pedago-
gik och etik och föreläst på socialhögskolan. För 
närvarande är hon chef för Bambi, ett föräld-
rakooperativ som bedriver personlig assistans 
och korttidshem för barn med svåra funktions-
nedsättningar.

Etiksekretariat vid socialtjänstavdelningen har tillsatt ett 
etikråd som tar upp etiska dilemman som yrkesverksamma 
kommer i kontakt med inom hela det sociala verksamhets-
fältet. Etikrådets frågeställningar finns på: 
www.socialstyrelsen.se  (sök på ”etikrådet”)

 INTRA 3 • 08 15
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Socialstyrelsens etikråd forts.

Socialstyrelsen konstaterar att ”verksamheten 
enligt LSS (1993:387) ska vara grundad på res-
pekt för den enskildes självbestämmanderätt 
och integritet (6 §). Några tvångsåtgärder står 
inte till förfogande enligt lagen.” Man anser 
inte att personalen har rätt att hålla inne Lenas 
fickpengar eller ta ifrån henne kakburkarna.

Så här skriver man:
”Lena har förmodligen en annan värdeskala 
om vad som är bra i livet och kakburkarna står 
inte bara för sitt goda innehåll utan det är ett 
livsprojekt för Lena och samlandet verkar cen-
tralt för henne. 

Utifrån en slags normalitet är det inte riktigt 
accepterat av personalen, medan Lena uppen-
barligen mår ganska väl, förutom att hon har 
problem med knäna på grund av sin övervikt. 
Lena går ut i princip varje dag och hon har 
utvecklat en sofistikerad strategi – om det inte 
hjälper på annat sätt kan hon gråta sig till det 
hon vill ha. 

Även om det ur normalitetssynpunkt kan 
verka absurt kanske man ändå ska respektera 
Lenas agerande, det skadar inte andras liv och 
är inte direkt självdestruktivt. 

Personal bör vara observant på om de utgår 
från sina egna värderingar, som inte behöver 
stämma överens med Lenas. Det här livet är 
kanske optimalt för Lena. 

Att försöka få Lena att förändra sitt beteende 
och få henne att gå ner 10 kg kanske leder till 
att hon blir olycklig.

Finns det en risk för övermoraliserande för 
att Lena har en utvecklingsstörning och bor i 
en bostad med särskilt service? Ibland låter man 
en funktionsnedsättning ”färga av” sig på hela 
människan så att allt relateras till den speciella 
nedsättningen, i det här fallet en utvecklings-
störning. Att avgöra vad som är ett gott liv för 
någon annan kan vara vanskligt samtidigt som 
man kan ställa frågan om alla livsprojekt är lika 
godtagbara.”

Men etikrådet tycker att frågan är mer kompli-
cerad än så: ”Om inte personalen gör någonting 
kan det i förlängningen leda till ökat lidande 
för Lena; hon får diabetes, en tung kropp, blir 
sämre i knäna, får ett kortare liv. I det perspekti-
vet kan det vara meningsfullt att försöka få Lena 
att gå ner i vikt.”

Etikrådet hoppas att personalen, genom att 
tänka kreativt, kan få Lena att intressera sig för 
andra saker, ”t.ex. genom att ordna en matlag-
ningskurs eller något annat som Lena kan tycka 
är roligt. Om inte personalen har haft koll på 
Lenas vikt och intag skulle hon kanske varit sjuk 
så det är viktigt att personalen på ett pedago-
giskt sätt försöker att påverka Lena.”

Maten och 
        personalen
               – en kort 
                           historik

F ör inte så många år sedan var matsituatio-
nen en kaotisk tillställning. På vårdhem-

men stod personalen oftast bakom ryggarna 
på de boende. Man langade fram tallrikar 
med halvvarm mat från centralköket. Många 
yngre i personalgruppen, som inte hade med 
sig matlåda, smög åt sig en och annan por-
tion.

Sedan kom normaliseringssträvandena och 
alla skulle sitta ner runt bordet som en riktig 
familj. Det blev lugnare och trevligare, men 
frågan uppstod: Skulle personalen betala för 
dessa s k ”pedagogiska måltider”? Detta äl-
tades i det oändliga – ofta drogs en summa 
direkt från lönen för maten man förväntades 
äta, i andra fall kom direktiv om att man bara 
fick äta en ”symbolisk måltid”. Hur nu en sym-
bolisk potatis ser ut?

När inackorderingshemmen och gruppbo-
städerna kom blev det självklart att laga och 
äta maten ihop. Personalen betalade en kraf-
tigt subventionerad avgift.

I längden blev också det ohållbart eftersom 
det innebar att de som bodde i t ex en grupp-
bostad fick subventionera personalens mat. 
Dessutom började många av dem att säga nej 
till att äta i ”servicen”. Man valde att laga mat 
och äta i den egna lägenheten, med eller utan 
hjälp. 

Det innebar att personalen fick börja betala 
full-pris, vilket i sin tur medförde att några 
började ta med sig egna matlådor eftersom 
man tyckte det blev för dyrt. Det är en inte 
ovanlig syn i gruppbostäder att personal sitter 
och äter sin egen mat ur matlådan medan de 
som bor i gruppbostaden sitter och äter den 
mat som de lagat tillsammans. På samma sätt 
är det ibland för personliga assistenter. 

Ibland händer det att personalen återigen  
står där och serverar bakom ryggen på den 
som äter!

Det har alltid funnits en massa moralism 
och hysch-hysch runt personalens ätande på 
arbetstid. 
  Bäst brukar det fungera för dem som ser mat-
situationerna som en möjlighet mer än som 
ett problem. 
     HH
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P rivatiseringsivrarna påstår ofta att privata alter-
nativ leder till billigare drift, större valfrihet och 

bättre kvalitet. Men ingen har kunnat visa att valfri-
heten och kvaliten ökat i de kommuner och stadsde-
lar där man privatiserat handikappomsorgen. Däre-
mot har det blivit billigare på en del ställen eftersom 
de privata firmorna är bättre på att pressa priset när 
det gäller den största kostnaden: personalen.

Vad gör man?
Vad gör man när kommunen plötsligt aviserar att 
man tänker privatisera en verksamhet? FUB har tagit 
fram ett omfattande material som är tänkt som en 
hjälp för den som drabbas av kommunernas priva-
tiseringsiver. 

Det finns olika typer av privatisering. Kommunen 
kan ta in anbud på befintliga verksamheter som se-
dan kan drivas på entreprenad av någon firma. Det 
innebär ofta att personalen får välja om de vill följa 
med över till den privata verksamheten eller om de 
vill stanna kvar i kommunen. 

En annan typ av privatisering är när den privata 
firman själv startar och driver en verksamhet där 
kommunen köper ”platser”. 

För och nackdelar
FUB tycker att medlemmarna vid en privatisering 
ska fråga sig

– Hur kan vi på bästa sätt dra fördel av den 
nya situationen?

– Hur kan vi minimera riskerna?
Skriften diskuterar  för och nackdelar med privati-

sering. Man konstaterar att kommunen enligt 15:7 § 
LSS  har skyldighet att informera. Och då räcker det 
inte med att informera i det lokala handikapprådet! 
De som berörs och deras legala företrädare ska få in-
formation och möjlighet att vara med och påverka.

Kvalitetskraven är viktiga
Vad kan man då påverka? Främst bör man se till så 
att kvalitetskraven vid upphandlingen är så omfat-
tande, precisa och tydliga att den privata firman inte 
kan fuska. 

Vad gör man då om varken brukare eller personal i 
tex en gruppbostad vill bli föremål för privatisering? 
Om detta lämnar skriften föga besked. 

FUB kräver att åtminstone en del av verksamhe-
ten ska finnas kvar i kommunal drift. Det låter hov-
samt. 

FUB:s skrifter om konkurrensutsättning av verk-
samhet enligt LSS kan laddas ner för egen utskrift på 
www.fub.se/publikationer eller beställas från Riks-
förbundet FUB:s kansli, telefon 08-508 866 00.

           HH

Hjälp! Kommunen 
tänker privatisera!

D en som upptäcker ett allvarligt missförhållande 
inom handikappomsorg ska anmäla det till 

nämnden eller till den som ansvarar för en enskild 
verksamhet. Det står sedan några år tillbaka i para-
graf 24 a i LSS. Nu har Socialstyrelsen gett ut föreskrif-
ter och allmänna råd om detta.

Skyldighet för alla
Alla anställda har skyldighet att anmäla. Det gäller 
också den som är praktikant, den som går någon ut-
bildning och den som är uppdragstagare. Nämnden 
eller den som ansvarar för enskild verksamhet, ska 
informera nyanställda både muntligt och skriftligt 
och sedan ska alla informeras minst en gång per år.

Vad menas då med ”ett allvarligt missförhållande”? 
Det kan röra sig om såväl aktiva handlingar som för-
summelser. De ska ha inneburit ”ett allvarligt hot 
mot eller ha medfört allvarliga konsekvenser för 
enskildas liv, personliga säkerhet eller fysiska eller 
psykiska hälsa”. 

Rutiner ska finnas
I såväl kommunal som enskild verksamhet ska det 
fastställas rutiner för hur en anmälan ska handläg-
gas. Socialstyrelsen ger utförliga föreskrifter om vad 
dessa ska innehålla. Det gäller både utredning, do-
kumentation och vilka omedelbara åtgärder som 
ska vidtas. Om inte missförhållandet avhjälpts ”utan 
dröjsmål”, ska det anmälas till länsstyrelsen. 

Den enskilde som utsatts för missförhållandet ska 
ges stöd och informeras. Det står inget om vilken 
hänsyn man ska ta till dennes självbestämmanderätt 
och integritet. Vad gör man om personen inte vill 
att en anmälan görs? Det står inte heller något om 
samråd med vårdnadshavare, god man eller annan 
företrädare för den enskilde. 

Barnets bästa?
Om barnen skrivs ingenting. Är det inte typiskt: barn, 
som borde värnats mest, nämns inte. LSS hänvisar 
till socialtjänstlagen, där det finns bestämmelser om 
skyldighet att anmäla till socialnämnden om ett barn 
far illa (SoL 14 kap. 1 §).

LSS-kommittén borde med hänsyn till vad vi idag 
vet och kräver om ”barnets bästa”, föreslagit att rib-
ban för anmälan när det gäller barn med funktions-
hinder, borde läggas lägre. Det borde räcka med 
missförhållanden.

Socialstyrelsen har meddelat att den kommer att  ta 
fram en kompletterande handbok om tillämpning-
en som ska vara färdig i november i år. I den kommer 
man att skriva mer om sekretessfrågor, frågor kring 
vårdnadshavare, god man och polisanmälan mm.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
tillämpningen av 24 a § LSS. SOSFS 2008:11 (S) kan 
laddas ner från www.socialstyrelsen.se

      KG
     

Socialstyrelsen 
glömde bort barnen! 

§ 24a
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Personal och föräldrar till unga med 
intellektuell funktionsnedsättning
I en studie om kärlek och sexualitet bland 
unga med intellektuella funktionshinder 
är det ingen förälder som uppger att deras 
barn är homo- eller bisexuell eller har gett 
uttryck för homosexuella handlingar (Löf-
gren-Mårtenson 2005). Inte heller bland 
personalen är det någon som känner till 
någon ung med intellektuell funktions-
nedsättning som lever öppet som homo- 
eller bisexuell. I vissa fall har man sett ho-
mosexuella handlingar mellan ungdomar 
med intellektuell funktionsnedsättning 
men tolkat dessa som uttryck för vänskap. 
En kvinna som arbetar på ett dagcenter för 
vuxna med intellektuell funktionsnedsätt-
ning säger:

Det finns ju inga vanliga sexuella... Då finns 
det väl inga homosexuella heller [skratt]? I alla 

Det är svårt att i exakta siffror ange hur 
många som lever som homo- och bisexu-
ella i en befolkning. 

En svensk kunskapsöversikt om ung-
domssexualitet visar att det kan vara mel-
lan 0,7 procent och 10 procent av den to-
tala befolkningen (Forsberg 2000). Men 
det är troligen fler som har erfarenheter 
av samkönat sex, utan att identifiera sig 
som homosexuella. 

I den befolkningsbaserade undersök-
ningen Sex i Sverige (Lewin 1998) uppgav 
2,4 procent av både männen och kvinnorna 
att de haft någon form av sexuell kontakt 
med personer av samma kön. Dessutom 
framkom att kvinnor fantiserar cirka fyra 
gånger så ofta som män om samkönat sex 
(17,2 procent bland kvinnorna och att 4,4 
procent av männen hade någon gång eller 
ofta fantasier om någon av sitt eget kön). 
Hur ser det då ut för unga med intellektu-
ella funktionshinder?

I den samhälleliga debatten pratas idag om olika sexualiteter, 
istället för en enda, för att visa på bredden av olika sexuella lägg-
ningar och orienteringar. Det ses numera som normalvariationer 
av sexualiteten. Samma variationer torde finnas bland personer 
med funktionshinder. Men i en undersökning om kärlek och sexu-
alitet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning fram-
kommer att det är mycket ovanligt med bi- eller homosexualitet. 
Vad kan då detta bero på? 

Av Lotta Löfgren-Mårtenson
Illustrationer: Matilda Malmberg

Varför finns det 
inga unga 

homosexuella 
med intellektuell 
funktionsnedsättning?

18
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L: Jaha, så kär har du redan varit...
A: Ja, rätt mycket nu!
L: Är det killar som du blir kär i?
A: Jaa!
L: ... eller är det nån tjej som du varit kär i också?
A: NEJ [börjar gapskratta]!!

Lena, 19 år, talar om att hon har en fördomsfri syn 
på homosexualitet, men att hon hamnade i ett etiskt 
dilemma när hennes väninna berättade att hon var 
kär i henne:

Vi var hemma och så fikade vi och så stod vi ute på 
balkongen och så berättade hon att hon var bi. En del har 
väldigt svårt att acceptera att nån annan är det, men för 
mig är det nog OK. Men efter det blev hon väldigt förtjust 
i MIG! Det blev kaos i skallen! Det var det som var det 
svåra... att hon blev kär i mig!

Flera av de unga männen med intellektuell funk-
tionsnedsättning uttalar sig däremot negativt om 
homosexualitet, liksom unga killar överlag har en 
något mer fördomsfull syn än unga tjejer. Markus är 
24 år och berättar att det är tjejer som han blir kär 
i. Han säger:

Annars blir det... bög... Bögigt är det som är äckligt att 
pussa killar...

Det är tvåsamhet mellan olika kön som är norm för 
ungdomarna, precis som i övriga samhället. Det är 
de bilder som man möter mest av i olika slags media 
och har erfarenhet av bland vänner och släktingar. 
De arenor som människor söker sig till för att på ett 
öppet sätt kunna visa känslor för personer av samma 
kön, är inte tillgängliga i samma utsträckning för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

fall inte i bemärkelsen sex. Kanske att dom är nära, nära, 
kompisar hellre med en kille än med en tjej... det är möj-
ligt... Nej, jag har jättesvårt att tänka mig två bögar här 
på dagcentret.

Bland personal som arbetar med tonåringar finns 
det också några som berättar att de sett homosexuel-
la uttryck, men att de inte heller tolkat dessa som att 
personerna är homosexuella. Istället menar man att 
det kan handla om ett sökande efter den egna sexu-
ella preferensen eller ett experimenterande som hör 
ungdomstiden till. En kvinna berättar:

Jag har ju sett att först är det som dom börjar med samma 
kön... Och sen är det som att det vänder när de blir lite äldre 
så... Då börjar dom upptäcka det andra.

En annan kvinnlig personal tror att det förvisso 
kan finns homosexuella bland unga med intellektu-
ella funktionshinder, men att de har en särskilt utsatt 
situation och därför svårt att visa sin läggning:

Men det är nog ganska svårt för dom att förstå det själva, 
för det vet man ju att andra homosexuella har det jättesvårt 
att bli accepterade och det måste vara ÄNNU svårare för 
utvecklingsstörda att förstå och acceptera...

Personalen och de anhöriga kan inte ange nå-
gon förklaring till varför andelen homosexuella 
skulle vara färre bland personer med intellektuell 
funktionsnedsättning än i övriga befolkningen. Det 
framkommer inga tydligt negativa attityder till ho-
mosexualitet, även om några menar att det trots allt 
är mer ”normalt” att vara heterosexuell. En man som 
arbetar på ett korttidshem säger:

Som personal kan man ju inte komma med sina värde-
ringar att ”så får du inte göra”. Man måste ju säga vad 
som är NORMALT... eller, ja... jag vet inte... Ja, det är ju 
jättesvårt för jag har ju många värderingar utifrån vad 
JAG tycker och det är ju den utvecklingen med sig själv som 
man måste göra för att förstå ...

Ungdomarnas syn 
Bland svenska ungdomar märks idag överlag en allt-
mer nyanserad och öppen syn på homosexualitet 
(Forsberg 2006). Det är cirka 90 procent av flickorna 
och drygt 60 procent av pojkarna som instämmer i 
påståendet ”att vara homosexuell är inget onormalt”. 
Och vi vet att antal personer med erfarenheter av 
samkönad sexualitet har ökat från 2 procent år 1998 
till 8 procent år 2003. Vad säger då de unga med 
intellektuell funktionsnedsättning själva?

Många av de unga som intervjuats vet vad homosex-
ualitet är, vilket bland annat kan bero på den ökade 
öppenheten i media. Men inte heller ungdomarna 
själva berättar om några egna erfarenheter av sam-
könad sexualitet. De flesta blir istället mycket förvå-
nade över frågan om man blivit attraherad av någon 
av samma kön någon gång. Sjuttonåriga Anna kan 
inte hålla sig för skratt:
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Snarare visar obser-
vationerna på danser 
som riktas till unga 
med funktionsedsätt-
ning att personalen 
agerar tillrättavisande 
om två personer av 
samma kön börjar 
pussa eller krama var-
andra intensivt.  

”... personalen 
agerar 
tillrättavisande 
om två personer 
av samma kön 
börjar pussa eller 
krama varandra 
intensivt.”

”Omgivningen agerar ofta utifrån att det är viktigt att unga med intellektuellt 
    funktionshinder ’inte avviker i onödan’.”

Förebilder och alternativa sexualiteter
Att det enligt både personalen, anhöriga och ungdo-
marna är ovanligt med homosexualitet bland perso-
ner med intellektuell funktionsnedsättning kan ha 
flera orsaker. En handlar om att det i den homosex-
uella identitetsutvecklingen är viktigt att finna stöd 
hos andra, och att det kan vara svårare att på egen 
hand finna detta stöd om man har en intellektuell 
funktionsnedsättning. Därmed blir man beroende 
av personalens förmåga att ge det stöd man kan be-
höva, utan att man efterfrågar det. 

Frånvaron av bi- och homosexualitet bland per-
soner med intellektuell funktionsnedsättning kan 
också ses som en del i den socialiseringsprocess som 
de unga med intellektuell funktionsnedsättning be-
finner sig i generellt sett. Omgivningen agerar ofta 
utifrån att det är viktigt att dessa ungdomar ”inte av-
viker i onödan”. Man oroar sig för att funktionshin-
dret är tillräckligt för att hamna utanför ”det nor-
mala”. Konsekvensen blir att de unga har svårare än 
andra att finna alternativa innebörder av sexualite-
ten än de gängse.

Engelsk forskning visar att människor med intel-
lektuell funktionsnedsättning, framförallt män, de 
facto har sexuella kontakter med andra av samma 
kön, men att omgivningen har svårt att hantera och 
inse det (Thompson 1994, McCarthy & Thompson 
1995). I de fall det uppmärksammas av personal görs 
det antingen på ett marginaliserande eller bagatelli-
serande vis, eller utifrån att det handlar om sexuella 
övergrepp. Därför kan det också vara särskilt svårt för 
en person med intellektuell funktionsnedsättning 
att få stöd i sin homosexualitet av omgivningen.

Men ungdomarnas sätt att förhålla sig till andra 
och varandra kan också förstås utifrån den sexuali-
seringsprocess som de flesta genomgår, oberoende 
av funktionshinder. Sexrelaterat uppförande anses 
tillhöra det mest subtila och komplexa och man lär 
sig efterhand vilka ”spelregler” som gäller. Det visar 
sig dock att många unga med intellektuell funktions-
nedsättning klarar detta, framförallt om man har fö-
rebilder. Men förebilderna är oftare hetero- än ho-
mosexuella, och det kan få stor betydelse för om och 
hur man uttrycker sexuella variationer.

Även sexualiteten är individuell
Vad kan vi då göra, om vi anser att människor med 
intellektuell funktionsnedsättning bör få samma rätt 
att visa olika sexualiteter som alla andra? Ett sätt är 
att uppmärksamma olika sexualiteter i särskolans 
sex- och samlevnadskunskap, istället för att alltid 
utgå från den heterosexuella normen. En svensk stu-
die visar att lärare inom särskolan saknar en enhetlig 
uppfattning om vad som är relevant att informera 
eleverna om (Lindberg 1995). Ingen betonade hel-
ler olika variationer av sexuella riktningar. 

Och vad gäller lättläst skönlitteratur finns i Sverige 
enbart någon enstaka bok om homosexualitet som 
riktas till personer med intellektuell funktionsned-
sättning, och då handlar den om män (Sjöström 
& Ohlsson 1998). Böcker om samkönad sexualitet 
mellan kvinnor saknas helt, även om det kan finnas 
med som del i handlingen i en bok (t.ex. Löfgren-
Mårtenson 2007). 

Precis som vi alla både är lika och unika, så torde 
det vara av vikt att sträva efter ett flerfacetterat sätt 
att visa sexualiteten, oavsett om man har ett funk-
tionshinder eller inte. En mångfald av förebilder, 
läroböcker och livsstilar ökar möjligheterna till god 
livskvalitet, för alla!

Lotta Löfgren-Mårtenson
Lektor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi
Auktoriserad specialist i klinisk sexologi
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D en brit-
tiska organi-

sationen FPA, the 
Family Planning 
Association (un-
gefär som RFSU i 
Sverige) genom-
förde i augusti en 
uppmärksammad 
kampanj ”It’s my 
right”. Den ville 
visa att personer 
med utvecklings-
störning har 
samma lust till 
kärlek och sex som 
andra.

– Att uttrycka 
sin sexualitet och 
njuta av ett förhål-
lande är något som 
alla värdesätter, 
säger Julie Bentley, 
chef vid FPA, till 
BBC News. 

Men dålig sexualun-
dervisning och rädsla 
för utnyttjande kan stå 
i vägen för att perso-
ner med utvecklings-
störning ska kunna ha 
de här upplevelserna, 
menar hon.

Affischbilderna är 
från kampanjen. 

I 15 år har FPA ar-
betat med upplysning 
och olika projekt för 
att stödja de uppemot 
1,5 milj personer med 
inlärningssvårigheter i 
Storbritannien

Förutom en rad 
böcker som riktar 
sig till personal och 
personer med utveck-
lingsstörning, har man 
framställt en DVD som 
ger goda råd. 

People with learning 
disabilities enjoy sex. 
It´s a fact of life.

Mer om FPA:s kampanjer och 
informationsmaterial kan 
man läsa på 
www.fpa.org.uk
(Om man klickar på SHOP 
och på ”Learning disabilities 
publications” så hittar man 
det mesta.)
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funktionshindrade och önskar sig naturligt nog en 
sysselsättning på en ordinarie arbetsplats. 

Daglig verksamhet i hemmet?
Även verksamheten för personer med svår utveck-
lingsstörning behöver utvecklas, skriver Socialsty-
relsen. ”Det har kommit signaler från olika företrä-
dare” ... ”att de hänvisas till aktiviteter i hemmet”. 
Kartläggningen visar tyvärr inte hur vanligt det är. 
”Om det stämmer står det i strid mot lagstiftningens 
intentioner”, skriver Socialstyrelsen.

I kartläggningen ingår en mycket ambitiös, men 
svårtolkad, redovisning för vilka aktiviteter som be-
drivs i daglig verksamhet. Den visar att en del upple-
ver att det legoarbete som många dagliga verksam-
heter utför kan vara alltför ensidigt. Troligen finns 
också betydande brister i de habiliteringsinsatser 
som ingår i rätten till omvårdnad i daglig verksam-
het. 

Får man välja?
Lika central är frågan om inflytande och medbe-
stämmande. Det visar sig att i cirka två tredjedelar av 
verksamheterna har man under 2006 haft gemen-
samma träffar med deltagarna. Det nämns dock inte 
hur ofta. I 80 % av de kommunala och 95 % av de 
enskilda har man haft individuella planeringsmöten 
med samtliga deltagare årligen. 

Har den enskilde rätt att välja en viss daglig verk-
samhet? Domstolarna har dömt olika beroende på 
om den anvisade verksamheten tillförsäkrar den en-
skilde goda levnadsvillkor.

Jag tycker nog att Socialstyrelsen i det samman-
hanget skulle betona frivilligheten. Ingen kan tving-
as till en daglig verksamhet, ej ens av sin gode man. 
Ingen kan tvingas utföra eller delta i en aktivitet. 
Orkar man inte eller vill man inte delta varje dag, 
eller hel dag, har man rätt till deltidsdeltagande. 
På Socialstyrelsens möte framförde dock brukarna 
att arbetstiderna är flexibla och att man kan stanna 
hemma någon dag om man vill det. 

Habiliteringsersättning och fri lunch
235 av kommunerna betalar ut en så kallad habilite-
ringsersättning. 27 (12 %) av kommunerna betalar 
ej habiliteringsersättning. Fyra av dem bjuder på lun-
chen och två subventionerar den. Se nästa sida.

I ett fåtal kommuner får deltagarna fri lunch.  Fyra 
av fem kommuner subventionerar resor till och från 
den dagliga verksamheten. 

På Socialstyrelsens möte med brukare framfördes  
tydliga önskemål om lön. Eftersom de som regel har 

Daglig verk          samhet

Daglig verksamhet är den insats enligt LSS 
som flest får och antalet stiger hela tiden. Förra 
året var det fråga om 27 000 personer. 

S ocialstyrelsen har skickat ut två enkäter. Den 
första till cheferna i samtliga kommuner med  
ett övergripande ansvar och den andra till 

verksamhetsansvariga i 80 slumpvis utvalda kom-
muner. Där fanns 886 kommunala och 130 enskilda 
verksamheter. 

Dessutom hade man ett möte med cheferna, ett 
med verksamhetsansvariga och ett med brukare, ca 
10 i varje grupp.

Trots att kommunerna har skyldighet att svara, var 
det nio procent som inte gjorde det. 22 % av verk-
samhetsansvariga i kommunal daglig verksamhet 
och hela 28 % i enskild svarade inte heller. Det är 
förvånande att Socialstyrelsen nöjde sig med det. 

Visst finns det utbildningskrav!
8 % av daglig verksamhet drivs i enskild regi – hela 
21 % i storstäderna och 4 % i små kommuner.

Den övervägande delen av personalen har gym-
nasieutbildning som högsta utbildning. Cheferna 
framförde på mötena att personalens kompetens 
måste höjas i fråga om autism och autismliknande 
tillstånd. De behöver också få mera kunskaper i pe-
dagogik och dokumentation. Under år 2006 hade 
nästan 80% av personalen deltagit i någon form av 
vidareutbildning omfattande minst två dagar.

Socialstyrelsen  skriver att det inte finns några krav 
på utbildning. Det är en sanning med modifikation. 
Regeringen skriver i sina kommentarer till LSS att 
”personalen ska ha den utbildning och erfarenhet som krävs 
för  varje specifik uppgift.” Så nog hade man kunnat ta 
upp frågan om fortbildning av personalen. Det är ju 
en kärnfråga för att utveckla kvaliteten i en så pass 
differentierad och dynamisk verksamhet. 

Drygt 50% av arbetsledarna i kommunerna har 80 
högskolepoäng. I enskild verksamhet är det 75%.  
Kartläggningen tar inte upp hur många verksamhe-
ter en arbetsledare har ansvar för.

Fler unga män i daglig verksamhet
Ökningen av antalet som har daglig verksamhet är 
störst i mellanstora kommuner och består oftast av 
unga män. Orsakerna anges vara den tuffare arbets-
marknaden, att Arbetsförmedlingen inte prioriterar 
dem som får daglig verksamhet, att Samhall ställer 
ökade krav än tidigare och att fler får diagnosen au-
tism eller autismliknande tillstånd. Bland de senare 
finns de som inte har en utvecklingsstörning och 
som inte gått i särskola. De identifierar sig inte som 

    skär       skådad
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kostnader för sitt deltagande i daglig verksamhet ta-
lar det för att kommunen bör betala ut någon form 
av ersättning.

Individuell placering
Man får tyvärr inte veta hur många som deltar i en 
utflyttad gruppverksamhet däremot att 15 % har 
en individuell placering, i storstadskommuner bara 
5%. I kommuner med höga kostnader för daglig 
verksamhet har 7% individuell placering, mot 25% 
i kommuner med låga kostnader. Det förs bra reso-
nemang i skriften om individuell placering och be-
hovet av långsiktigt stöd. Mycket mer skulle behöva 
skrivas om det. Jag tänker på risken för utnyttjande 
som i gångna tiders familjevård. 

Man får inte veta hur många pensionärer som del-
tar i daglig verksamhet.

235 kommuner betalar habiliteringsersättning
27 gör det inte

De skamliga kommunerna:
Aneby, Eda, Falun,  Herrljunga, Krokom, Kung-
älv, Leksand, Ljusdal, Lycksele, Lysekil, Malung, 
Mullsjö, Nybro, Orsa, Oxelösund, Svedala, Säffle, 
Vadstena, Vansbro, Ydre, Åsele, Älvsbyn, Ödes-
hög, Hylte, Högsby, Lilla Edet och Vårgårda.

I januari 2007 skickade Socialstyrelsen en enkät till Sveriges samtliga kommuner om den dagliga verksamhe-
ten. 265 av landets 290 kommuner svarade. Tre kommuner hoppade över frågan om habiliteringsersättning 
(Bjurholm, Bollebygd och Degerfors). 
234 kommuner svarade att de betalar ut habiliteringsersättning och denna uppgick i medeltal till 34 kronor 
per arbetsdag. 
  

28 kommuner svarade att de inte utbetalar habiliteringsersättning. Av dessa kommuner var det fyra som sva-
rade att deltagande i daglig verksamhet berättigar till fri lunch (Hylte, Högsby och Lilla Edet) och två som 
svarade att lunchen subventioneras (Ljusdal och Nybro). Grästorps kommun fanns med bland de kommu-
ner som inte betalar habiliteringsersättning. Men Grästorp har ändrat sig och betalar numera ut ersättning 
till alla som deltar i daglig verksamhet.

Socialstyrelsen. Daglig verksamhet – en kartläggning. Art.nr.2008-131-
22. 58 sid. Pris inkl. moms: 76 kr. Kan beställas från Socialstyrelsens 
kundtjänst tel 08-779 eller e-post: socialstyrelsen@strd.se
Den kan också laddas ner gratis från www.sos.se

Kostar mindre idag
Kostnaden per person som har daglig verksamhet 
har sjunkit med 10% under åren 2000–2005. Orsa-
ken till det vet man inte. Det kan vara en följd av att 
fler får delta inom samma ram. Risken för en kvali-
tetsminskning är då uppenbar.

En skandal!
Övergången till anställning är den svaga punkten i 
daglig verksamhet. Under de senaste fem åren har 
inte en enda person gått till lönearbete i över halva 
antalet kommuner. Intra tog upp detta i förra num-
ret. I över 20 år har statsmakten skrivit om angelä-
genheten av en smidig övergång i betänkande efter 
betänkande och Socialstyrelsen har publicerat den 
ena skriften efter den andra och här står vi: Inte en 
enda på fem år! Det är en politisk skandal!
      KG
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Erfarenhetsbaserat arbete
Genom att pröva teoretiska kunskaper i det prak-
tiska arbetet har vi kommit fram till det arbetssätt 
som idag kännetecknar vårt arbete. Detta arbetssätt 
kallar vi för erfarenhetsbaserat och det har visat sig 
fungera bra för de personer som vi är till för.

En viktig kunskapskälla har varit den verksamhet 
för personer med autism som bedrivs i Köpenhamns-
området. I Danmark har verksamheten en tydlig 
pedagogisk inriktning och helt andra krav ställs på 
personalens utbildning än i Sverige. Till exempel 
har vårdpersonal en högskoleutbildning på tre och 
ett halvt år. När vi gjorde våra första studiebesök i 
Danmark i början av 1990-talet ställdes våra teorier 
och modeller på huvudet, till exempel principen om 
totalmiljö, 

Våra bärande idéer
Det vi kallar våra bärande idéer anser vi måste ge-
nomsyra hela organisationen, från ledning till ha-
biliteringspersonal. De kan sammanfattas under tre 
rubriker: 

1. en habiliterande och pedagogisk verksamhet, 
2. delaktig personal samt 
3. en stark och flexibel organisation.

1. En habiliterande och pedagogisk verksamhet
Att tillvaron är förutsägbar och begriplig är en för-
utsättning för att den enskilde skall känna sig trygg. 
Därför är kommunikation en av hörnpelarna i vårt 
arbete. En annan hörnpelare är att inte sätta för 
höga mål. Den enskilde måste få känna tillfreds-

Hur skapar man bästa stödet
     till personer med svår autism?

E n person med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen inne-
bär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är 
autism förenat med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Personer med 

svår autism är ofta ”utagerande”. Det innebär att de kan skada både sig själva och andra.
 

Anders Johansson och Göran Lindell har lång erfarenhet av arbete med att skapa goda 
levnadsförhållanden för personer med autism. De har under 20 år startat och drivit bostäder och 
daglig verksamhet inom Rebeccaverksamheten och i föreningen Betaniahemmet. Tillsammans 
med Berit Davidsson har de skrivit ”En liten habil bok”. Där sammanfattar de sina erfarenheter:
”Efter mer än 20 års arbete med människor med autism har vi lärt oss mycket om vad som krävs 
för att skapa en bra och välfungerande verksamhet. Vi har lyckats där många andra har misslyckats 
och nu vill vi dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Det betyder inte att vår verksamhet 
är problemfri och att vi har svar på alla frågor. Men vi tror oss ha funnit en väg – och när vi följer den 
vägen blir det ofta rätt! Nu vill vi sprida våra bärande idéer om vad som är viktigast när det gäller 
kunskap om autism, personalens roll och förhållningssätt samt organisationens betydelse.”
Det här är ett utdrag ur boken.

ställelse med vad han/hon klarar av och känna sig 
accepterad som den han eller hon är. Målet är att 
finna en bestående harmoni i vardagen, som – på 
lång sikt och utifrån den enskildes förutsättningar 
- ibland kan leda till vidareutveckling. Detta är grun-
den i vår habilitering. Vår pedagogiska inriktning 
visar sig i första hand i vårt förhållningssätt till den 
enskilde och i ett bemötande som bygger på respekt 
och förståelse.

2. Delaktig personal
Vår idé är att personalen i hög grad är delaktig i den 
individuella planeringen. Arbetsledningen skall vara 
tydlig och närvarande. Arbetet bygger på att all per-
sonal arbetar strukturerat och följer uppgjorda ru-
tiner. Personalen ska veta vad de skall göra, hur det 
skall göras och varför. Personalen måste kunna ar-
beta självständigt och ta stort ansvar. På så vis skapas 
trygghet, både för personalen och för brukarna.

3. En stark och flexibel organisation
Organisationen måste förstå och acceptera kom-
plexiteten i verksamheten. Den måste kunna för-
ändras utifrån verksamheternas behov, istället för att 
den enskilda enheten skall anpassas till en bestämd 
organisation. Detta ställer stora krav på flexibilitet 
i ledningsfunktionerna på alla nivåer. Vår verksam-
het bygger på att det finns kunskap och kontinuitet 
i verksamheten. Arbetsledarna är mycket aktiva när 
det gäller styrning av verksamhetens innehåll och 
personalens arbete. Om en arbetsledare därför byts 
ut måste ledningen försäkra sig om att kunskapen 
och arbetssättet finns kvar i organisationen.
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Hur skapar man bästa stödet
     till personer med svår autism?

Ytterligare en av våra bärande idéer är att vår verk-
samhet skall ”äga problemet”. Det innebär att utom-
stående, experter eller ej, inte får vara de som styr 
olika åtgärder och insatser.

Om diagnoser
I vår verksamhet är det inte diagnosen som är ut-
gångspunkt för arbetet med den enskilde personen 
utan istället den enskildes totala problembild. 

De problem en individ möter kan bero på funk-
tionsnedsättningen och dess konsekvenser, till ex-
empel brister i perceptionsförmågan, svårigheter 
att kommunicera eller svårigheter att knyta sociala 
kontakter. 

Men problemen kan också hänga samman med 
somatiska sjukdomar, med psykiska störningar eller 
med andra funktionsnedsättningar, till exempel ut-
vecklingsstörning eller hörselnedsättning. Därför är 
det är inte så viktigt för oss att ha en exakt rätt diag-
nos. Det som är viktigt är att vi får fram personens 
hela problembild, oavsett diagnos.

Kartläggning av problembild
Vi tar reda på viktiga fakta om den enskilde och hur 
han/hon fungerar i olika situationer. Kartläggning-
en leder oss fram till en bedömning av hans/hennes 
behov och hur vi kan möta dem.

De faktorer som är viktiga för att få en bild av per-
sonens hela problematik är:

1. Begåvningsnivå
2. Fysiska och psykiska problem, 
    eventuell dubbeldiagnos

3. Kommunikationsförmåga
4. Känslighet för olika företeelser
5. Intressen
6. Grad av självständighet
7. Eventuella institutionsskador
8. Strategier för att bemästra ångest.

1. Begåvningsnivån
Autism är ofta förenat med utvecklingsstörning. Det 
är viktigt att veta den enskildes begåvningsnivå för 
att ha rätt förväntningar och krav på honom eller 
henne. Det är mycket vanligt att man felbedömer 
begåvningsnivån. Att ha förväntningar, som kräver 
en högre intellektuell förmåga än den enskilde fak-
tiskt har, leder till misslyckanden, med frustration 
och besvikelse som följd. 

Funktionsnedsättningen försvinner inte. Därför 
kan målet med stödet sällan vara att personen skall 
klara sig helt självständigt i en framtid. En person 
kan fungera så bra att personal och närstående tror 
att stödet är obehövligt. Men om man tar bort stödet 
så kan hela tillvaron rasa samman för personen och 
man får börja om från början igen.

Några exempel: Berta bodde i ett gruppboende 
och bedömdes ha svåra psykiska problem, som yttra-
de sig i att hon var aggressiv mot både personal och 
övriga boende. Hon fick inte vara i de gemensamma 
lokalerna och personal vågade inte vara ensamma 
med henne i hennes lägenhet. Varje morgon fick 
Berta därför gå ut och ta en promenad, medan per-
sonal plockade fram de kläder hon skulle ha på sig, 

EN LITEN HABIL BOK – Hur tankar 
och idéer har omsatts till ett fungerande 
arbetssätt. Av Berit Davidsson, An-
ders Johansson och Göran Lindell. 
Föreningen Betaniahemmet 2008. 
Pris. 100 kr. Betala in på plusgiro 
40617-3, skriv adress på talongen. 
Mer information finns på 
www.askimsviken.com

Foto: K
jell Johansson

Anders Johansson och Göran Lindell 
arbetade båda på Stretereds vårdhem utanför 
Göteborg på 70- och 80-talen. På 90-talet 
började de samarbeta  och startade Rebec-
caverksamheten i Torslanda där man hittade 
nya vägar för att skapa bra stöd till personer 
med autism. En kunskap som man förde 
med sig till Betaniahemmets förening. De 
har under årens lopp startat ett femtontal 
gruppbostäder. 
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städade upp i lägenhe-
ten och satte fram fru-
kost.

När Berta kom till vår 
verksamhet upptäckte 
vi snart att hon låg på 
en betydligt lägre be-
gåvningsnivå än vad 
man tidigare trott. Där-
för lät vi henne aldrig 

vara ensam eller gå ut ensam på promenad. Hennes 
dagar blev strukturerade helt utifrån hennes behov 
och förmåga och inte utifrån personalens rädsla. 
Idag är Berta lugn och har en tillvaro där hon är 
nöjd och glad.

2. Fysiska och psykiska problem
Eftersom autism orsakas av en hjärnfunktionsstör-
ning är det vanligt att personen också har andra 
funktionsnedsättningar, till exempel ett rörelsehin-
der eller nedsatt syn eller hörsel. Epilepsi är ett van-
ligt tilläggshandikapp till autism.

Personer med autism eller andra funktionshinder 
råkar givetvis ut för sjukdomar, på samma sätt som 
alla andra. Problem uppstår när personen inte själv 
kan beskriva och förklara var det gör ont eller vad 
som känns fel. Det finns många exempel på att en so-
matisk åkomma, som innebär smärta eller olust, le-
der till ett utagerande beteende, som har förklarats 
med att det är en del av funktionshindret. Det är till 
exempel inte ovanligt att en person lider av förstopp-
ning, utan att själv förstå och därmed kunna tala om 
för personalen vad som är problemet. Ett annat ex-
empel är tandvärk som kan leda till stor frustration 
om omgivningen inte förstår vad som är fel. Ytterli-
gare ett exempel är biverkningar av mediciner.

Ibland är det svårt att veta om det är funktionshin-
dret/skadan som förorsakar somatiska problem eller 
om det är tvärtom, att de somatiska problemen för-
värrar funktionsnedsättningen.

Psykiska störningar är så vanligt 
förekommande att de måste ses 
som en del av personens funk-
tionsnedsättning. Upp till 50% 
av de personer som har autism 
anses ha psykiska störningar. Det 
är inte möjligt – eller önskvärt – 
att forska i vad som är orsak och 
verkan när det gäller dessa stör-
ningar. Däremot anser vi inte att 
psykiska störningar skall beskri-
vas som psykiska tilläggshandikapp (”pålagringar” är 
ett ord som används ibland). En sådan beskrivning 
gör att man kan förledas att tro att psykisk proble-
matik inte går att påverka utan måste accepteras. En 
person kan lida av en depression och det märker 
vi till exempel genom att han eller hon får sömn-
störningar, vänder på dygnet eller tappar intresset 
för sådant som brukar stimulera eller intressera, till 
exempel musik. Då kan hjälp finnas att få genom 
moderna psykofarmaka. Även psykoser förekommer 
och kan också behandlas. Många har behov av ång-
estdämpande mediciner.

Det är nödvändigt att hela tiden ha ett nära samar-
bete med psykiatrin och vi är inte negativa till ett an-
svarsfullt användande av psykofarmaka, även ibland 
i stora doser. Samverkan innebär också att psykiatrin 
är beroende av vår beskrivning av en persons bete-
ende och hur han eller hon mår, eftersom de flesta 
har svårt att själva beskriva detta.

Det kan vara svårt att finna en balans mellan att 
medicinera på rätt nivå och undvika biverkningar 
och skador av medicineringen. Trots det anser vi att 
den enskilde har mer fördelar än nackdelar av medi-
cinering med psykofarmaka, under förutsättning att 
det finns ett bra samarbete med psykiatrisk expertis 
med hög kompetens 

Ett exempel: När Karl flyttade in till oss beskrev 
hans tidigare personal hans problem med förstopp-
ning: Efter kanske 10 dagar utan avföring kunde han 
gå in i en garderob och gömma sig och komma ut 
och hade klarat av det hela. Dessförinnan hade han 
varit utagerande, kunde välta bord eller skada sig 
själv. Vår första åtgärd var att förebygga förstoppning 
– på ett traditionellt sätt med hjälp av läkarkontakt, 
medicinering och noggrann kontroll av intervaller-
na mellan toalettbesöken. Denna medicinering och 
kontroll måste hela tiden fortsätta och förstoppning 
är numera inte ett problem, varken för Karl eller för 
personalen.

3. Kommunikationsförmåga
Oavsett om personen talar eller inte, så är det vik-
tigt att kommunikationen sker på rätt nivå och att 
personalen försäkrar sig om att personen verkligen 
förstår. Kan den enskilde förstå symboler? Om inte 
kan symbolspråk, till exempel pictogram, snarare 
förvirra än tydliggöra. Ett fotografi på en sko kan 
ge bättre förståelse än en pictogrambild på en män-
niska som går. Vår erfarenhet är att det lätt blir det 
talade ordet som dominerar kommunikationen, vil-
ket inte alltid är det bästa. En annan erfarenhet är 
att språkförståelsen blir bättre om talet förstärks vi-

suellt, alltså genom bilder.
Det finns personer som har 

skaffat ett eget ”språk”, som en-
bart anhöriga och ett fåtal per-
sonal förstår. Vi ser då som en 
uppgift att hjälpa honom eller 
henne att utöka sin förmåga att 
kommunicera så att han kan för-
stå och förstås av fler i sin om-
givning.

Det finns personer som förstår 
orden mycket konkret men inte 

förstår abstraktioner eller förstår skillnaden mellan 
skämt och allvar. Andra kan ha svårt att klara av att 
personalen skojar med dem, hur välment det än är.

Kunskap om den enskildes kommunikation kräver 
alltså att vi tar reda på mycket mer än om den en-
skilde kan tala eller ej.

4. Känslighet för olika företeelser
Det finns personer som är mycket känsliga för berö-
ring, ljud och ljus och andra företeelser. Känslighet 
kan yttra sig på olika och ganska udda sätt. En kvinna 

Problem uppstår när 
personen inte själv 
kan beskriva och 
förklara var det 
gör ont eller vad 
som känns fel.

”

Psykiska störningar 
är så vanligt 
förekommande att 
de måste ses som 
en del av personens 
funktionsnedsättning.

”
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vi känner är till exempel överkänslig för etiketten i 
nacken i sina tröjor. Genom kunskap om detta är det 
lätt att undvika en orsak till frustration. En annan 
person är extremt känslig för ljusreflexer, speciellt 
i badrummet under duschning. Kroppskontakt kan 
vara obehaglig för vissa personer, liksom ögonkon-
takt för andra.

Kunskap om speciell känslighet behövs för att un-
derlätta vardagen för den enskilde och också för att 
bedöma om den miljö som den enskilde vistas i är 
lämplig.

Vi bygger upp en lugn (och som det kan uppfat-
tas stimulansfattig) miljö, där ingen radio står och 
spelar, ingen TV är påslagen utan att någon tittar, 
enbart de lampor som behövs är tända. När vi lyssnar 
på musik eller ser på tv är det en planerad aktivitet, 
då gör vi det och inget annat samtidigt. 

5. Intressen och beteenden
Vad tycker personen om att göra? Vad 
väcker hans/hennes intresse? Vilka akti-
viteter har han/hon prövat och hur har 
det fungerat? Finns det en ambition hos 
personalen att personen skall göra vissa 
saker som han eller hon egentligen inte 
kan eller vill? Är det då nödvändigt att 
göra detta? Är det personalen som anser att vissa sa-
ker måste göras, eller som tycker att vissa saker är 
roligare att göra än andra, till exempel åka och fika 
istället för att bara promenera runt kvarteret?

Vid kartläggningen av intressen och aktiviteter 
försöker vi lyfta fram vad den enskilde klarar av. Att 
behöva utsättas för det man inte kan, innebär miss-
lyckanden och kan leda till frustration. En man som 
är stor och stark och trivs bra med kroppsarbete be-
höver kanske inte träna upp sin finmotorik. 

 Utgångspunkten måste vara att få vara nöjd med 
det man gör och det man kan – inte att bli påmind 
om vad man inte kan. 

Det finns personer med mycket udda intressen och 
beteenden, som kan bli störande för omgivningen.  
Det kan till exempel vara att spotta oavbrutet, haka 
upp sig i en aktivitet som att slå i en dörr eller ha 
höga ljud för sig. Det är ett detektivarbete att försöka 
lista ut vad som utlöser beteendet och det är inte sä-
kert att vi kan få det att upphöra. Det vi kan göra är 
att försöka avleda och minska beteendet. 

Ibland kan udda beteende, till exempel höga omo-
tiverade rop och skrik, bli ett arbetsmiljöproblem för 
personalen. Om det inte går att få personen tyst så 
måste kanske personalen få honom eller henne att 
gå till ett annat rum. En person som stoppar gose-
djur under tröjan kanske inte upplevs som störande, 
men det kan bli för trångt under tröjan och då gäller 
också att försöka begränsa genom att avleda. 

Det udda beteendet kan vara ångestdämpande för 
den enskilde. Det innebär att personalen måste gå 
försiktigt fram för att inte förorsaka andra beteen-
den, som aggression eller självdestruktion.

6. Grad av självständighet
Vi vill finna en balans mellan att ge tillräckligt stöd 
och samtidigt ge personen lite ”luft” och slippa att 
ha personal i närheten hela sin vakna tid. Ensamhet 

är något som alla behöver. Men alla klarar inte att 
vara ensamma, en del blir genast oroliga och ång-
estfyllda. 

Det finns personer som alltid har haft personal 
omkring sig, inte för att få stöd utan för att bevakas. 
Tomas, som bodde i egen lägenhet innan han flyt-
tade till oss, hade sista tiden en Securitasvakt hos sig 
dygnet om. Andra har haft personlig assistans, som 
egentligen inte har kunnat ge stöd utan bara funnits 
där och följt efter den enskilde i hans eller hennes 
aktiviteter. Ibland hittar assistenter på aktiviteter för 
att få tiden att gå utan att det tillför något till den en-
skilde, till exempel sitter och åker buss en hel dag.

Vi respekterar den enskildes behov av att ibland få 
vara ifred, sätter ibland fokus på det, istället för på 
aktiviteter. Det är ju inte personalens behov av akti-

viteter som skall styra. 

7. Institutionsskador
Många personer vi har 
mött genom åren har 
en mycket svår och ofta 
tragisk levnadshistoria. 
Personer med aggressivt 
beteende har isolerats på 
vårdhem eller på psykia-

triskt sjukhus, där det inte har funnits kunskap om 
funktionshindret autism. Personen har därför inte 
mötts av någon förståelse eller anpassad behandling. 
Andra har fått flytta runt till en rad vårdinstitutioner 
av olika slag, på grund av att han eller hon ansetts för 
”svår” för personalen eller för andra boende.

En sådan behandling sätter sina spår hos den en-
skilde. Spåren är inte en konsekvens av funktionshin-
dret utan av ett felaktig förhållningssätt. Det är inte 
helt ovanligt att förhållningssättet har haft inslag av 
hot och tvång; ”Om du inte gör som vi säger så...”.

Vi har mött personer som önskat bli fastlåsta med 
spännbälte när de varit oroliga. Det är förmodligen 
den enda ”behandling” som har erbjudits och de har 
blivit vana vid sådana åtgärder. Våra metoder syftar 
till att förmedla lugn och det gör vi inte genom att 
starka vårdare kommer och håller fast. Det kan istäl-
let vara  manlig eller kvinnlig personal, som genom 
sitt bemötande och utan muskelstyrka kan få en ång-
estfylld eller aggressiv person att bli lugn. 

Det kan vara nödvändigt att skapa begränsningar i 
vad man får göra, hur mycket man får äta och så vi-
dare. Vårt syfte då är att förmedla lugn och trygghet, 
inte att ”uppfostra” eller straffa en person.

En trygghet för de anhöriga är att veta att den en-
skilde inte kan ”straffa ut sig” från oss; även om man 
är besvärlig får man ha kvar sin plats.

8. Att bemästra frustration och ångest
När en person inte kan förstå sig själv eller sin om-

givning – eller kan kommunicera sina behov och 
önskemål – uppstår frustration, förvirring och ång-
est. Tillvaron kan för den enskilde te sig kaotisk. För 
att minska frustration och ångest tar en person till 
olika beteenden. Vi beskriver nedan några vanliga 
beteenden, som vi menar är konsekvenser av bris-
tande förmåga att förstå sig själv och andra.

Spåren är inte 
en konsekvens 
av funktionshindret 
utan av ett felaktigt 
förhållningssätt.

”
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Aggression kan vara 
en effekt av bristande 
impulskontroll, som i 
sin tur kan bero på den 
enskildes låga begåv-
ningsnivå, tillsammans 
med att personen blir 
frustrerad. 

Ibland är aggressio-
nen riktad mot andra 

människor, ibland endast mot materiella föremål. 
När personen riktar aggressioner mot sig själv talar 
vi om självdestruktion eller självskadande beteende.

Ett annat beteende som är relativt vanligt är att iso-
lera sig, fysiskt och/eller psykiskt, från andra männis-
kor. Personen blir svår att nå och verkar vilja leva i sin 
egen värld. För en del är det lugnande att vistas i ett 
litet trångt utrymme eller till exempel under en filt.

Andra personer tar till monotoni för att minska 
frustration och ångest; går till exempel runt, runt i 
rummet, eller bankar på en vägg eller en dörr eller 
sitter stilla och gör stereotypa rörelser hela dagen.

Vår uppgift är att försöka förstå vad som förorsakar 
frustration och ångest i det enskilda fallet. Först med 
en sådan förståelse blir det möjligt att undvika att 
utsätta den enskilda personen för det som utlöser 
beteendet. Att hjälpa den enskilde att kommunicera 
blir grundläggande, liksom en lugn och överblick-
bar miljö, med hög grad av struktur och rutiner.

Var försiktig med målformuleringar!
Vi lägger inte ner någon kraft på att formulera indi-
viduella mål och delmål. Detta är ju ett traditionell 
metod för personalgrupper vid olika former av pla-
nering. Vi säger att, enkelt uttryckt, målet för varje 
individ är att han eller hon skall fungera i vardagen 
och det behöver vi inte dokumentera. Målet är att få 
leva ett tryggt och tillfredsställande liv, utifrån sina 
egna förutsättningar. 

Vi är försiktiga med målformuleringar därför att 
de lätt leder till krav och förväntningar, som inte 
kan infrias. Visst kan självständigheten öka – detta 
brukar vara ett vanligt mål – men för de flesta blir 
det aldrig möjligt att leva ett självständigt liv. Målet 
måste istället bli att den enskilde ska klara av det som 
betyder något för honom eller henne. 

När personalen bestämmer mål och delmål leder 
det lätt till misslyckanden. Men vem är det då egent-
ligen som misslyckas? 

Ett exempel: Personalgruppen satte upp som mål 
att Johan skulle lära sig att städa sitt rum själv. Proble-
met var dock att Johan fick stora aggressionsutbrott 
när han skulle städa och slog och kastade saker om-
kring sig. Vi insåg så småningom att han faktiskt inte 
förstod varför han skulle städa. Han kunde inte se att 
det behövdes och aktiviteten var helt meningslös för 
honom. Hans sätt att uttrycka sin frustration var att 
slå sönder sitt rum! Någon i personalgruppen ansåg 
att det ingår i det ”normala” livet att städa och där-
för borde Johan också städa. Men när han befriades 
från den aktiviteten slutade han att slå sönder sitt 
rum, vilket var positivt för alla parter, inte minst för 
Johan själv. 

Habilitering
Habilitera betyder göra duglig, göra kunnig, göra sä-
ker. Syftet med det habiliterande arbetet är att hjälpa 
en människa att fungera så bra som möjligt utifrån 
sina egna förutsättningar. En lyckad habilitering kan 
innebära att vissa svårigheter och problem försvin-
ner, helt eller delvis.

Det är inte habiliterande för en person, som har 
svårt för att vara bland många människor, att åka 
med personal till en stormarknad för att storhandla.  
Men det är inte heller habiliterande för personen 
att alltid lämnas hemma. Om personen får gå och 
handla i närmaste affär, så kan han eller hon kanske 
på sikt lära sig klara detta och därmed bli habil/ dug-
lig/säker utifrån sina förutsättningar. Det kan låta 
enkelt och självklart, men det är förvånansvärt hur 
lätt det kan vara för personal att tänka på effektivitet 
i första hand och den enskilde i andra hand.

Ett annat sätt att habilitera är att använda hjälp-
medel, till exempel för kommunikation. Hjälpmed-
let kan vara pictogram eller annat bildstöd. Det har 
på senare år utvecklats en mängd hjälpmedel för att 
kompensera begåvningsnedsättning, det är ett bra 
exempel på ett habiliterande arbetssätt.

Personalen måste hålla igen på sina egna ambitio-
ner. Det innebär att man ibland kan tycka att arbetet 
blir tråkigt. Men det ingår i den professionella yrkes-
rollen. Vi brukar tala med personalen om ambition 
och om att inte ha bråttom. Det gäller både i smått 
och stort . I stort – att tänka på att det finns gott om 
tid; den boende skall i bästa fall bo kvar hela livet, 
varför skall han eller hon då ha bråttom att utveckla 
sig och lära nytt? I smått – att inte stressa utan arbeta 
i en takt som är anpassad till individen.

Specialisterna vid landstingens habiliteringsverk-
samhet har goda kunskaper och kan ge värdefulla bi-
drag till vad som behöver och kan utvecklas i det en-
skilda fallet. Men även om habiliteringens experter 
är ambitiösa och gärna vill förmedla och se resultat 
av sina kunskaper, måste vi som känner personerna  
stå upp för vår bedömning, om vi anser att vissa akti-
viteter inte är till personens bästa just nu.

Pedagogiskt arbetssätt
Det är viktigt att personalen förstår att de påverkar 
den enskilde genom sitt sätt att vara. Det förhåll-
ningssätt och den struktur som byggs upp kring den 
enskilde skall främja inlärning av helt vanliga, var-
dagliga företeelser. Det innebär inte att personalens 
roll är undervisande eller uppfostrande. Men perso-
nalen skall ha förståelse för lärandets mekanismer.

Ett pedagogiskt arbetssätt har mycket att göra med 
bemötande och attityder. Hur tilltalar personalen 
varandra och hur tilltalar de de boende/arbetstagar-
na? Använder de ett språk som den enskilde förstår? 
Försäkrar de sig om att han eller hon har förstått? 
Använder de jargong och uttryck som kan tolkas 
bokstavligt; till exempel ”Det ska vi göra en vacker 
dag” eller ”Kasta ett öga på det här”. Förekommer 
det att personal pratar med andra ”över huvudet på” 
den enskilde eller pratar nedsättande om honom el-
ler henne? Eller skrattar åt honom istället för med 
honom?

Vi är försiktiga med 
målformuleringar 
därför att de lätt 
leder till krav och 
förväntningar som 
inte kan infrias.

”
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Ibland vill personalen så väl, men det blir så fel. 
Vissa personer har svårt att skilja skämt från allvar. 
Andra kan bli alltför uppjagade av att personalen 
skojar och busar med dem, vilket innebär att perso-
nalen måste hålla igen sin egen lust att skämta och 
att tillvaron kan förefalla ganska tråkig.

Förutsägbarhet
Syftet med att ha en fast struktur och fasta rutiner 
är att skapa en tillvaro som är förutsägbar. En oviss 
framtid skapar otrygga människor, vare sig de har 
funktionsnedsättningar eller ej. För en människa 
med autism och kanske en utvecklingsstörning kan 
det dessutom vara helt omöjligt att föreställa sig olika 
alternativa framtida möjligheter.

Detta schema kan vissa ta del av och förstå, för an-
dra väcker det svår ångest. Då gäller det att anpassa 
informationen så att den personen ändå får veta vad 
som skall hända härnäst.

Individen och gruppen
Hela vår verksamhet utgår från individuella behov 
hos den enskilde. Man kan då fråga sig hur vi arbetar 
med gruppen – till exempel i gruppbostaden eller i 
den dagliga verksamheten? Svaret är att det gör vi 
inte. Även om ett antal personer delar en bostad så 
har var och en sin egen lägenhet. De gemensamma 
utrymmena används individuellt, men inte för ge-
menskap. Måltider intas inte gemensamt.

Funktionsnedsättningen innebär begränsning av 
förmågan till ömsesidig kontakt 
och ömsesidig kommunikation. 
Då är det inte rimligt att försöka 
bygga upp en gemenskap mellan 
flera personer med samma svårig-
heter. De boende har inte valt att 
leva tillsammans, det är enbart av 
praktiska skäl som de bor i samma 
bostad. I den dagliga verksamhe-
ten är man ibland tillsammans i 
samma lokaler, men det är inte ett mål i sig.

En aktivitet i grupp kan vara positivt, inte minst för 
personalen. Om de boende klarar av en gemensam 
resa, myskvällar och grillaftnar, så ska man givetvis ha 
sådana aktiviteter. Men det måste vara på individer-
nas villkor. Aktiviteten bör ge dem något positivt el-
ler åtminstone inte vara förenat med oro och ångest 
för de deltagande.

Det finns alltid personal i den enskildes närhet, 
om han eller hon så önskar. Det är viktigt att kunna 
vara för sig själv, men samtidigt vill vi inte uppmuntra 
isolering. 

Anhörigas och företrädares deltagande
Även när det gäller anhöriga och företrädare har vi 
en struktur som bygger på ett individuellt förhåll-
ningssätt.

En förälder till en person med autism har nästan 
alltid haft en mycket svår föräldraroll och det nu 
vuxna barnets uppväxttid har varit komplicerad. För-
äldrarna har förhoppningsvis haft stöd från kommu-
nens omsorgsverksamhet och från landstingets habi-
litering och även från skolan. Många som kommer 

till oss har ändå negativa erfarenheter av hemkom-
munens arbete. Kommunen har ofta misslyckats att 
få till ett bra boende och en bra daglig verksamhet 
för deras nu vuxna barn.

Föräldrar kan ibland känna misstro mot oss. Vår 
första uppgift är därför att skapa förtroende.

Ju svårare anhöriga upplever sin närståendes funk-
tionsnedsättning, desto mer angelägna är de att få 
veta vilken utbildning personalen har och om de har 
handledning. Detta uppfattas vanligen som de vikti-
gaste kvalitetskriterierna. Att förklara vårt arbetssätt 
blir istället vår första uppgift. Sedan vill vi förmedla 
vår inställning att vi ser anhöriga som en viktig del 
i vår verksamhet. Det betyder inte att anhöriga får 
styra och bestämma över den enskilde eller över hur 
personalen arbetar. 

En gång om året gör vi en habiliteringsplan för 
varje person, där anhöriga eller företrädare är med. 
Men någon kan behöva träffa habiliteringsledaren 
varje vecka, en annan vill ha så lite kontakt som möj-
ligt. Vi respekterar båda. Ibland har vi täta möten 
med anhöriga i samband med att den enskilde flyttar 
in eller börjar i den dagliga verksamheten. Ibland 
har vi möten lång tid innan, om det behövs för att 
skapa trygghet. Vi träffar också anhöriga som tror att 
de är till besvär och som vi måste övertyga att de är 
viktiga, både för deras närstående och för oss.

Det finns anhöriga som ger oss lika stora bekym-
mer som deras vuxna barn gör. Det kan finnas någon 
form av symbios mellan en förälder och ett vuxet 
barn. För andra föräldrar kan ”skilsmässan” från 

det vuxna barnet vara traumatiskt, då hela 
ens livsinnehåll blir förändrat. Avlastning av 
ansvar känns befriande för många anhöriga, 
men innebär också en ny roll för de anhöriga 
att anpassa sig till.

Vi ser de anhöriga som en – oftast positiv 
– del av verksamheten. Deras påverkan är 
oundviklig och finns det problem så måste 
lösningar hittas där de anhöriga är delaktiga. 

Anhörigproblem och deras lösningar ligger alltså 
inte ”utanför” verksamheten utan är en del av den. 

Personalen
Vi har gett omsorgspersonalen titeln habiliterings-
pedagog både i boendet och i den dagliga verksam-
heten. Vi har en förhoppning att yrkesutbildning-
arna i framtiden skall ge möjlighet till specialisering 
och ge fördjupade kunskaper inom olika områden 
av vård och omsorg. Idag har ju personalen i stort 
sett samma utbildning vare sig de arbetar med äldre 
människor, med eller utan demenssjukdomar, eller 
med människor i alla åldrar med alla slags fysiska, 
medicinska och psykiska funktionsnedsättningar.

Personalmöten
Personalmötet är det forum där besluten fattas om 
innehåll och struktur i verksamheten och där den 
professionella grunden för arbetet formas. Mötena 
ser olika ut vid olika enheter. Vi beskriver här den 
arbetsform vi har vid två av våra gruppbostäder.

Personalgruppen har var tredje vecka ett fem tim-
mar långt möte tillsammans med habiliteringsleda-

Ibland vill 
personalen 
så väl, men 
det blir så fel.
”
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ren. Det som tas upp är det som är aktuellt för varje 
enskild individ.

Personalgruppen delar in sig i fyra undergrupper 
– för aktiviteter, omvårdnad, kommunikation och 
etik – och i varje diskussion om en förändring eller 
en ny aktivitet förs diskussioner i de fyra undergrup-
perna utifrån de olika perspektiven.

När grupperna har diskuterat färdigt möts hela 
personalgruppen igen och enas 
om en insats, en struktur, en ny 
rutin eller vad som har kommit 
fram i undergrupperna.

De fattar beslut och de doku-
menterar detta. Därefter är hu-
vudregeln att inga ändringar får 
göras under tiden fram till nästa 
personalmöte om tre veckor. Det-
ta för att undvika att olika perso-
nal arbetar olika, med den förvir-
ring som det kan leda till för den 
enskilde. 

Förutom detta personalmöte 
var tredje vecka har personalen och habiliteringsle-
daren ett morgonmöte varje dag, där nattpersona-
len överlämnar till dagpersonalen och där dagen 
planeras och aktuella frågor diskuteras. Detta möte 
kan dock inte besluta om förändringar i det som 
beslutats i personalmötet. Här handlar det mer om 
kommunikation mellan olika personal.

Habiliteringsledarens roll
Habiliteringsledaren svarar för den dagliga arbets-
ledningen och har en tydlig ledarfunktion. Uppgif-
ten är bland annat att svara för att det finns en plan 
för allt som skall göras, att all personal är införstådd 
med arbetssätt och arbetsmetoder och att stimulera 
personal att själva hitta lösningar på olika problem.

Vid de gruppbostäder, som bedöms som tyngst 
finns det två habiliteringsledare som delar ansvaret. 
Flexibilitet innebär att habiliteringsledarens uppgift 
också kan variera över tid. Det är behoven som be-
stämmer organisationen, inte tvärtom.

Habiliteringsledaren är inte en i personalgruppen, 
även om han eller hon kan hjälpa till vid speciella be-
hov. Däremot finns han eller hon ofta ute i verksam-
heten och har kontinuerliga samtal med personalen, 
enskilt och i grupp. Ofta har habiliteringsledaren 
tidigare själv arbetat som habiliteringspedagog och 
är väl införstådd med det praktiska arbetet. Vi har 
tidigare beskrivit att det är habiliteringsledaren som 
har huvudansvaret för kontakten med anhöriga.

Andra arbetsuppgifter som kan ligga på habilite-
ringsledaren kan vara att göra schema, bevilja kor-
tare ledigheter, ansvara för handkassa eller annat. 
Huvudansvaret för ekonomi, budget och personal-
frågor ligger dock på en annan person.

Det är habiliteringsledaren som har rollen som 
metodhandledare i det dagliga arbetet och det kom-
mer inte in någon extern handledare för att hand-
leda arbetsgruppen. Det måste hela tiden finnas ut-
rymme för diskussioner i en personalgrupp. Då finns 
habiliteringsledaren hela tiden till hands och perso-
nalen behöver inte vänta på en bestämd tid för att 

diskutera en fråga i extern handledning. Eftersom 
tydligheten i vårt ledarskap och i vårt arbetssätt är 
viktig vill vi inte riskera att det uppstår förvirring ge-
nom att en extern handledare kommer in. Vi anser 
inte heller att vårt arbetssätt och våra bärande idéer 
skall ifrågasättas av personalen i en handlednings-
situation, där vi inte kan delta i diskussionen.

Individuellt stöd
Personalen har möjlighet att vid 
behov få individuellt stöd av en 
extern psykolog. Vid enstaka till-
fällen blir personalen utsatt för 
hot och kränkningar och ibland 
även våld. Då finns möjlighet att 
vid upp till fem samtal gå igenom 
det som har hänt och bearbeta det 
tillsammans med en psykolog.

Vårt arbetssätt innebär ett stort 
ansvar för habiliteringsledaren, 
som därför i sin tur behöver myck-

et stöd. Det får han/hon kontinuerligt från sin ar-
betsledare tillika projektledaren, både enskilt och i 
grupp. Projektledaren kan också gå in i diskussioner 
i arbetsgruppen om det finns behov av det, men det 
är habiliteringsledaren som har huvudansvaret.

Kompetensutveckling/ Fortbildning
Att arbeta med personer med autism och andra 
neuropsykiatriska funktionshinder är ett svårt och 
krävande arbete, som hela tiden kräver förmåga 
att förstå och tolka de enskilda, sätta sig in i deras 
problembild och komma med problemlösningar. Vi 
måste därför ha kompetent och kunnig personal på 
alla nivåer.

Hur får personalen denna kunskap och kompe-
tens? En svårighet är det inte finns utbildningar som 
är uppbyggda för den målgrupp vi arbetar med. De 
teoretiska kunskaper som kan hämtas utifrån är i 
många fall inriktade på de neuropsykiatriska och 
medicinska aspekterna av funktionsnedsättningen, 
snarare än konkreta och praktiska konsekvenser av 
funktionshindret. Vissa metodutbildningar, till ex-
empel TEEACH, har många av vår personal deltagit 
i. Vår erfarenhet av den metoden är inte så positiv. 
Som vi har beskrivit tidigare arbetar vi ju inte med 
konkreta belöningssystem, vilket är en komponent i 
TEEACH-metoden.

Däremot får all ny personal en grundutbildning i 
”Tydliggörande pedagogik”, som ges regelbundet av 
vår danske konsult. Utbildningen ges kontinuerligt 
och psykologen kommer dessutom regelbundet till 
oss några gånger om året för uppföljning och för 
handledning av habiliteringsledarna. 

Vi har en relativt omfattande fortbildning för per-
sonalen i allmänna ämnen, till exempel i läkeme-
dels- och medicinhantering, första hjälpen, hur man 
förebygger hot och våld, ergonomi, lagar och andra 
bestämmelser som personal behöver kunna.

Att arbeta med 
personer med 
autism och andra 
neuropsykiatriska
funktionshinder är 
ett svårt och 
krävande arbete.

”
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Många personer med funktionshinder har 
sämre hälsa än de skulle behöva ha. Det anser 
Folkhälsoinstitutet.

U nder de tre senaste åren har Statens folk-
hälsoinstitut skickat ut en enkät om ”folk-
hälsan” i vilka personer med funktionsned-

sättningar markeras särskilt. Det gör det möjligt att 
jämföra livsvillkoren mellan dem som har funktions-
nedsättning och dem som inte har någon sådan.

Sammanlagt har 30 000 slumpvis utvalda personer 
i åldrarna 16–84 år fått enkäten. Men endast 60%, 
dvs 20 000 personer, har svarat. Något resonemang 
om detta finns inte med i redovisningen. Kan man 
tro att de som inte svarat, relativt oftare har ett funk-
tionshinder? Har man en funktionsnedsättning som 
gör att man inte kan svara, t ex en demens, utveck-
lingsstörning eller psykisk sjukdom, kan man ju inte 
själv delta i enkäter. Mot den bakgrunden finns det 
skäl att ifrågasätta den detaljrika och påkostade re-
dovisning som institutet gör. De siffror som anges är 
alltså minimisiffror och de med de tyngsta funktions-
hindren är inte inkluderade.

1,5 milj har funktionsnedsättning
23 procent av vår befolkning i den angivna åldern 
anges ha en funktionsnedsättning. Det motsvarar 1,5 
miljoner personer. 

Vanligast är nedsatt hörsel (10%) därefter rörelse-
hinder (8%) och sedan synnedsättning (4%).

I skriften Hälsa på lika villkor redovisas skillnaden i 
hälsa och livsvillkor inom åtta områden såsom fysisk 
och psykisk hälsa, vårdkontakter, läkemedel, tand-
hälsa, levandsvanor m.fl. Inom varje område ger 
man mellan fyra och tio exempel, alla med tydliga 
och eleganta diagram.  Ta t ex sociala relationer. Där 
får man veta att 25 % av männen i åldern 16 till 64 år 
i allmänhet inte litar på de flesta människor. Men för 
dem med funktionshinder är siffran hela 40 %.  

Hälsan går att förbättra
Det var tio gånger vanligare med dålig hälsa hos per-
soner med funktionsnedsättningar än i den övriga 
befolkningen. Går den att förbättra? Svaret är ja. Om 
man förbättrar de ekonomiska förutsättningarna, 
minskar kränkande behandling eller bemötande, 
ökar det sociala deltagandet och förändrar vissa lev-

nadsvanor minskar risken för dålig hälsa med 37% 
för män och 29% för kvinnor.

I institutets skrift Onödig ohälsa (den finns som lätt-
läst: Sjuka i onödan) kommenteras resultatet av enkä-
ten och konsekvensen när det gäller folkhälso- och 
handikappolitik. Man skriver bl. a. så här: ”Folkhäl-
soinstitutet bör ansvara för att det tas fram förslag 
till anpassade insatser för föräldrar och familjer med 
barn som har funktionsnedsättning. Avsikten bör då 
vara att beskriva det stöd som föräldrarna efterfrågar 
och som kan få effekter på barnens psykiska hälsa. 
Familjen ska bemötas på det sätt som de själva upp-
lever som bra och de ska erbjudas insatser som är 
effektiva för barnens välmående. . . . Ett sådant för-
slag skulle också underlätta för beslutsfattare inom 
området när de ska ta ställning till vilka insatser de 
ska satsa på.” 

Man anser även att de kunskaper man har om 
ohälsa hos föräldrarna bör vidareutvecklas.

Diskussioner
Man vill också nå ut med enkäter till nya grupper 
med funktionshinder. Därför kommer Folkhälsoin-
stitutet att inleda diskussioner kring ett möjligt sam-
arbete med Socialstyrelsen och Försäkringskassan. 
– Man kan bara hoppas att diskussionerna gör det 
möjligt!

I en femtonsidig skrift publicerar institutet även 
Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning . 
Den består av en kortfattad men nyttig genomgång 
av den vetenskapliga litteraturen.
         KG

Personer med funktionshinder

Läs mer. Skrifter utgivna av Statens folkhälsoinstitut. 
Beställning: fhi@strd.se eller orderfax O8-449 88 11

Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsätt-
ning. Förf. Ylva Arnhof. Huvudrapport. 48 s. 50:-

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsätt-
ning? Lättläst. 41 s. 50:-

Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland personer med 
funktionsnedsättning. Förf. Gunnel Boström. 91 s. 100:-

Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning. En ve-
tenskaplig kunskapssammanställning. Förf. Öje Umb-Carls-
son. 15 s. 50:-

sjuka i onödan
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Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Social tillsyn. 
Länsstyrelsernas iakttagelser under 2006 och 2007. 
Artikelnr. 2008-109-19. Kan laddas ner gratis från 
www.socialstyrelsen.se

U nder 2006 och under 2007 har länsstyrelser-
na genomfört en verksamhetstillsyn inom 
LSS-området i ca hälften av kommunerna. 

I 37 procent har man kritiserat verksamheten eller 
påtalat brister. När det gäller individärenden i 36 
procent. 

Reviderade riktlinjer
Länsstyrelserna publicerade 2007 resultatet av 
sin granskning av kommunernas riktlinjer för be-
dömning av insatser enligt LSS. (Se Intra nr 1 och 
2/2007).

Nu har man följt upp resultatet av sin granskning. 
Den visar att de flesta kommuner har reviderat sina 
riktlinjer helt eller i stor omfattning. Några har tagit 
bort sina riktlinjer och några tidsbegränsar i stort 
sett alla sina LSS-beslut.

Pressade LSS-handläggare
LSS-handläggarnas situation är ofta pressad oavsett 
storleken på kommunen. Antalet ärenden per hand-
läggare kan vara mycket stort. Det leder till dålig 
kvalitet i utredningarna och bristfällig dokumenta-
tion. Dessutom saknar man tillgång till systematiska 
metoder i sitt arbete med att kartlägga och bedöma 
enskildas behov. Det är svårt att få tid att följa upp 
sina beslut. Tillkommer att handläggarna inte alltid 
har någon närvarande chef att rådfråga eller bolla 
frågor med. Deras chefer har inte alltid kunskaper i 
lagstiftningen eller om konsekvenserna av att ha en 
funktionsnedsättning.

Detta är naturligtvis ett allvarligt systemfel som går 
ut över den enskilde och dennas anhöriga.

Chefer som inte finns på plats
Några länsstyrelser har uppmärksammat att en del 
kommuner beviljar LSS-insatser som man sedan har 

svårt att verkställa. Istället får vederbörande t ex en 
bostad eller boendestöd enligt socialtjänstlagen. 

En återkommande iakttagelse är att chefer ansva-
rar för flera verksamheter och därför inte kan fin-
nas på plats och ge personalen det dagliga stöd som 
de frågar efter eller har behov av. En annan vanlig 
iakttagelse är att personalen saknar handledning. 
Ibland beror det på att cheferna själva inte har den 
kompetens som behövs.

En del länsstyrelser pekar på en alltför låg beman-
ning eller stor personalomsättning. Det händer att 
personalresurserna dras ner i gruppbostäder utan 
att man har gjort några konsekvensberäkningar eller 
att de enskildas behov har förändrats väsentligt.

Nedläggningar förekommer
När det gäller tvång och frihetsinskränkningar har 
fem länsstyrelser konstaterat att det förekommer så 
kallad nedläggning när någon person t ex är uta-
gerande på något sätt och nio länsstyrelser att det 
förekommer inlåsningar. Därtill kommer inskränk-
ningar i rörelsefrihet eller att man har system med 
belöningar och bestraffningar. Detta gäller även i 
verksamheter för barn.

Stora firmor köper upp små
Antalet enskilda som får tillstånd att bedriva verk-
samhet med stöd av LSS ökar. I hela landet finns 
det 430 sådana för bostad med särskild service, cirka 
245 för daglig verksamhet och drygt ett hundratal 
för korttidshem. I Stockholms län ökar ständigt 
verksamheter för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, främst för personer med 
Aspergers syndrom. Men målgruppen har svårt att 
få sina behov tillgodosedda.  Antalet klagomål har 
ökat, 2007 var de 330.  Stora utförare kan ha 20 – 30 
ansökningar aktuella på länsstyrelsen. De köper ock-
så upp mindre vårdföretag. 

     KG

LSS-handläggarna
är pressade

LSS-handläggarnas chefer har inte alltid 
kunskaper i lagstiftningen eller om konse-
kvenserna av att ha en funktionsnedsätt-
ning.
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K an begåvningshandikap-
pade skaffa barn? Får de 
det? Om inte, vem bestäm-

mer det i så fall? Och varför? Det är 
mycket svåra frågor, och inte finns 
det några riktigt bra svar heller. 
Tvångssteriliseringens tid är visser-
ligen över, men fortfarande tar nog 
de flesta bara för givet att ”såna inte 
ska ha barn”. Det är fel, det passar 
sig inte och kan bara sluta med ka-
tastrof. 

Och blir inte barnet också handi-
kappat? Jo, det är möjligt. Men, hur 
var det nu med allas lika värde? El-
ler gäller det bara ibland?

Egentligen har nog våra värde-
ringar inte ändrats så mycket som vi 
gärna vill tro. En del saker förblir 
som de är. 

Att vara förälder är det svåraste 
som finns, brukar man säga. Det är 
ingen lätt uppgift att ta ansvara för 
en annan människas liv, och det krä-
ver först av allt att man kan ansvara 
för sitt eget. Om man inte kan det, 
är man kanske inte någon lämp-
lig förälder. Men längtan kan vara 
stark, och känns likadan för både 
lämpliga och olämpliga. 

”Ett barn ska jag ha” heter Tomas 
Dömstedts bok om Marie, som läng-
tar efter ett eget barn. Hon bor ihop 
med Anders, som älskar henne och 
verkligen vill ha barn han också. Det 
borde vara lätt, men så är det inte. 
De har ju båda Felet, det som gör att 
de inte är som andra.

 Marie vet att hon är glömsk, fum-
lig och tänker långsamt, men varför 
gör det att ingen behandlar henne 
som en vuxen? Ingen blev glad när 
hon flyttade ihop med Anders, och 
barn... Ingen vill ens tala med henne 
om det. Annat är det för storasyster 
Susanne. Henne tjatade föräldrarna 
länge på om barnbarn och de blev 
överlyckliga när lille Erik äntligen 
föddes. 

Det är så orättvist, tänker Marie. 
Ingen tycker att hon borde få barn, 
fast hon är trettio år.

Men ett barn ska hon ha, i alla 
fall!

 Storasyster Susanne blir jättearg 
när hon får veta vad Marie tänker. 
Hon får inte skaffa barn, och där-
med basta! Tydligen är hon allde-
les för dum för det. Anders också. 
”En halvknäpp plus en halvknäpp 
blir väl en helknäpp”, säger faktiskt 
Susanne.

Men Marie och Anders lyssnar 
inte. Marie blir gravid, och de är 
lyckliga. Ett tag. Sedan börjar an-
dra lägga sig i på allvar...

”Ett barn ska jag ha” är en riktigt 
fin bok om ett svårt ämne. Det är 
ganska tydligt att Marie inte kan 
bli den perfekta mamman, men så 
känns det inte för henne. Hon upp-
lever bara att andra vill styra hen-
ne. Framförallt så har ingen pratat 
med henne om vad det innebär att 
få barn, inte förrän det är försent. 
Alla tar bara för givet att hon inga 
barn ska ha. 

Är det så det är i verkligheten, 
och ska det vara så? Det kan man 
verkligen fråga sig.

Tomas Dömstedts bok väcker 
många tankar, och passar bra att 
läsa i grupp. Diskussionen efteråt 
kan bli intressant, och kanske leder 
den till flera samtal.

Om man är nyfiken på hur det 
är att vänta och föda barn kan man 
också läsa ”Det blev en pojke” av Vic-
toria Bergmark och Pia Ulin. Det är 
en annan sorts berättelse, i vilken 
vi följer Viktoria och Håkan under 
tiden de väntar sitt första barn och 
några månader efter födelsen. Här 
möter vi ett par som planerar och 
bygger om i huset, funderar över 
namn och köper bebisgrejer. Det är 
mycket som ska ordnas, med barn-
vagn och små kläder, mjukisdjur 
och sagoböcker. Håkan och Vikto-
ria längtar, men hur ska de orka och 
hinna med allt? De har inget ”Fel”, 
men ändå kan de ibland undra om 
de verkligen ska klara av den stora 
uppgift de har framför sig.

Håkan snickrar i barnkammaren 
och Viktoria går på mammagym-
nastik medan magen växer, och ge-

Maria Normark är arbetsterapeut på 
Kroksta dagcenter i Örnsköldsvik. Hon 
kommer med boktips till alla dem som 
leder läsecirklar med personer med 
utvecklingsstörning. 

Böckerna: 

M
A
R
I
A
S

BOKTIPS

Drömmen om
   ett barn

Beställ från LL-förlaget, 
tel 08-640 70 90, 
e-post: order@lattlast.se 
eller från hemsidan: www.lattlast.se

Det blev en pojke. Av 
Victoria Bergmark,  
Foto: Pia Ulin. 1999. 
72 sidor, Pris: 50 kr.

Ett barn ska jag ha.  
Av Tomas Döm-
stedt. 2008. 104 
sidor. Pris: 170 kr.

nom hela berättelsen kan läsaren 
känna hur förväntningen stiger 
alltmer.

Till slut får de en liten Viggo, och 
så har ett nytt liv börjat.

”Det blev en pojke” är en bilder-
bok, med mängder av uttrycksfulla 
svartvita fotografier.

Det är inte mycket text, istället 
blir det en bok att sitta och prata 
kring, bara titta på bilderna 
och fundera. Det kan vara 
nog så trevligt, för det finns 
mycket att säga om bebisar, 

Ett tips!
Vill du läsa fler boktips av 
Maria Normark? Beställ häftet Lust 
att läsa. Pris 50 kr (inklusive moms och 
porto). Beställ på tel 08-647 87 90, 
fax 08-97 11 04, eller e-post: 
intra@swipnet.se
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Nästan 57 000 får LSS- insatser

Socialstyrelsen. Personer med funktionsnedsättning 
–insatser enligt LSS år 2007. Artikelnr. 2008-44-2. 
84 sidor. Pris 76 kr.
Socialstyrelsen. Lägesrapport 2007. Artikelnr. 2008-
131-4. 66 sidor. Pris 76 kr.
Rapporterna kan beställas från 
tel 08-779 96 66 eller laddas ner gratis från 
www.socialstyrelsen.se

Över 80 % av dem ingår i personkrets 1!

Fantastiska Intradagar!

Å rets Intradagar 22-23/9 blev en stor succé! En fullsatt aula – flera 
som anmält sig sent hade inte fått några platser! – fick höra Kenneth 

Johansson berätta om LSS-kommitténs nya förslag. I den efterföljande 
debatten kom många kritiska synpunkter. Karl Grunewald föreläste om 
personalens val, Kråkans resurscenter berättade om kognitiva hjälpmedel, 
Karin Barron talade engagerat om identitet och funktionsnedsättning och 
Gunilla Roxby och Tomas Myrberg berättade om UNG en verksamhet för 
ungdomar med funktionsnedsättning. Den andra dagen höll Erik Blenn-
berger en spännande föreläsning om etik, Lotta Löfgren Mårtenson fick 

Tuula Augustsson, FUB, 
och Hans Hallerfors, 
Intra, höll i trådarna.

Birgitta Joelsson och 
Emanuel Mörk från 
Föreningen Autism i 
Stockholm tyckte att 
Intradagarna hade 
varit fantastiska. 
– Vi har fått många 
tankar med oss!

Mary Anderberg Thörnblad, 
enhetschef och utbildningssam-
ordnare i Växjö, tänkte ta med 
sig en rad uppslag till de egna 
utbildningarna. 

 Kenneth Johansson (längst till 
höger) fick både beröm och kritik 
för LSS-kommitténs betänkande 
av (från vänster) Karin Barron, 
Mats Pertoft, Gunilla Roxby och 
Karl Grunewald.

dogjorde för hur man jobbat med etiska 
torg i Söderhamn och Eva Flygare Wal-
lén talade om hälsa och livsstil. Artiklar 
om eller med föreläsarna finns i det 
specialnummer av Intra som gavs ut till 
Intradagarna. Det kan laddas ner från 
www.intra.info.se

Bo Hed och Ann-Louise Blom från Unitis 
berättade om sitt kooperativ.

många skratt och applåder när hon föreläste om kärlek, sex och samliv. Christina Renlund 
fängslade åhörarna när hon berättade om hur barn tänker om sina funktionsnedsättningar. 
Gunilla Lagergren visade konst som skapats på konstskolan Linnea, Ann-Louise Blom och 
Bo Hed berättade om det sociala arbetskooperativet UNITIS, Ingalill och Per Stefansson re-

A ntalet personer som får insatser med stöd av 
LSS fortsätter att stiga. De utgör nu 56 800, 
exklusive de som enbart får råd och stöd 

(skattat till några tusen). Det är en ökning med ett 
tusen jämfört med året före. Detta framgår av So-
cialstyrelsens LSS-statistik för 2007. Den visar också  
insatserna i varje kommun – av stort intresse för den 
som vill följa sin kommun.

Antalet som tillhör personkrets 1 (utvecklingsstör-
da + de med autism och autismliknande tillstånd) 
har ökat till 82% av samtliga. De i grupp 3 har mins-
kat till 15% och grupp 2 utgör som tidigare 3%. 

De insatser som ökat är korttidstillsyn för skolung-
dom, kontaktperson, boende för vuxna och daglig 
verksamhet. 

En svaghet är att man – när det gäller bostad med 
särskild service – inte skiljer på servicebostad och 
gruppbostad. Däremot har man  tagit med antalet 
som bor i ”annan särskilt anpassad bostad” . 

Bostad med personlig assistans
Man kan beviljas personlig assistans om man bor i en 
servicebostad, men inte om man bor i en gruppbo-
stad. Detta trots att man ska ha samma personalstöd 
i servicebostaden som i en gruppbostad. 

Av Socialstyrelsen Lägesrapport 2007 framgår att 
endast i 80 av landets 290 kommuner fanns det be-
viljat personlig assistans i servicebostad. Ett litet antal 
kommuner utnyttjade möjligheten i hög grad: I Al-
vesta, Lomma och  Hjo hade över 30% av dem med 
bostad med särskild service, personlig assistans. Och 
i Alingsås, Tomelilla, Hammarö och Mölndal, över 
20 %. 

700 personer bor i en ”särskilt anpassad bostad” 
enligt LSS. Det berättigar inte till samma omvårdnad 
som i bostad med särskild service, däremot kan man 
få personlig assistans. Ca 45% av dem hade sådan.
          KG

2009 års Intradagar kommer att vara 21–22 sept.
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Tråden i Skara

Å r 2000 startade Tråden i Skara, en 
daglig verksamhet för både handi-

kappomsorg och psykiatri. På Tråden 
finns, förutom traditonella legoarbeten, 
en kreativitetsverkstad. Där finns möj-
lighet att arbeta med screentryck, med 
lera, målning och snickeri. Dessutom 
har man skapat en ny glasverkstad som 
man är mycket stolt över. 

Tråden driver också ett bageri och två 
kaféer (varav det ena är ett fristående 
socialt arbetskooperativ). Man satsar 
mycket på individuell vuxenutbildning 
och man har en dataverkstad där man 
kan få lära sig att arbeta med datorer. I 
datarummet gör man också tidningen 
Trådrullen som kommer ut en gång i 
veckan. 

Idag är det 43 arbetstagare som, med 
varierande arbetstider, deltar i Trådens 
olika verksamheter. Oftast brukar man 
vara runt 25 arbetstagare. 

Men de flesta som har daglig verksam-
het i Skara arbetar inte på Tråden. Cirka 
60 personer arbetar inom industri, lant-
bruk och handel.

Omslagets konstnär Martina Andersson
är 26 år. Hon bor i egen 
lägenhet och har assistenter. 
Hennes intressen är förutom 
målning, datorn, bowling 
och att besöka Spanien.

Bengt Krantz, Lena Larsson och Christer 
Lindblom i verkstaden.

Karin Larsson arbetar i Trådens bageri.

På Tråden har man en egen glasverkstad som tillverkar fat, smycken och prydnadssaker.

INTRA nr 4/08 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

i
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Under sista delen av 1800-talet och hela 1900-talet har över 100 000 
personer levt hela eller en del av sitt liv på torftiga anstalter för 

utvecklingsstörda. Kompetensfonden i Stockholm har gjort en DVD-film 
som skildrar hur omsorgen om personer med utvecklingsstörning ut-
vecklats 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. Perfekt att visa vid nästa personal-
sammankomst!

Från idiot till medborgare
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!

E n grundlig och enkel in-
formation som i första 

hand riktar sig till politiker 
och andra förtroendevalda. 
Här finns information om 
hur handikappomsorgen 
är organiserad och om 
vilka lagar, regler och mål-
sättningar som styr. Här 
förklaras de grundläggande 
begreppen och här finns 
den historiska bakgrunden 
till dagens stödformer. 
16 sidor. 

 Förtroendevald

Pris per ex    40 kr 
10 ex            30 kr per ex 
30 ex        25 kr per ex

E n folder för den som är 
nyanställd. Här förkla-

ras de viktiga begreppen 
som jämlikhet, självbe-
stämmande och integritet. 
Här finns tips och tankar 
om hur det är att vara ny i 
arbetet, här finns en kort-
fattad historik och texter 
som bl a avhandlar över-
grepp och sekretess. 
12 sidor.  

Pris per ex   40 kr 
30 ex          30 kr per ex

allt om lSS!

H är finns alla viktiga 
lagtexter, LSS, Social-

tjänstlagen och Hälso- och 
Sjukvårdslagen. Allt som 
berör funktions hindrades 
lagstadgade rättigheter 
med kommentarer, förord-
ningar, domslut och råd 
och anvisningar. 
En nödvändig skrift för den 
som vill veta vad som gäl-
ler. 52 sidor.

Pris per ex    100 kr 
10 ex         80 kr per ex
30 ex         60 kr per ex 

välkommen!

S kriften diskuterar 
rutiner och tillväga-

gångssätt vid övergrepp 
och missförhållanden inom 
handikappomsorg. Den tar 
upp rättssäkerhet, lagstift-
ning och en genomgång av 
de svåra frågorna runt ar-
bete med stöd och service. 
28 sidor.

Övergrepp 

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

Fyra bra skrifter från Intra:

En riktig historia!


