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Privatisering och valfrihet
D en största förändringen av det nuvarande LSS-stödet är utan tvekan den pågående pri-

vatiseringen av boende och daglig verksamhet. Tanken är att den enskilde i framtiden 
ska kunna välja mellan olika utförare. Vilka långsiktiga effekter detta medför på stödets 

omfattning och kvalitet är svårt att sia om. Privatiseringens förespråkare utlovar bättre kvalitet 
till ett billigare pris. Erfarenheterna från de enskilda verksamheter som funnits och finns inom 
stödet till personer med utvecklingsstörning och autism, talar till viss del ett annat språk. Det 
finns anledning att hissa varningsflagg på följande punkter:

• De flesta företag som nu etablerar sig inom omsorgerna är vinstdrivande. Deras grundläg-
gande drivkraft är att på sikt driva upp intäkterna (skattefinansierade!) för att kunna redovisa 
största möjliga vinst. Även om konkurrensen vid upphandling oftast huvudsakligen är ekono-
misk (och prispressande) så riskerar den oligopolliknande (att alltfler verksamheter drivs av ett 
fåtal bolag, tex Attendo, Carema och Frösunda) marknaden att sätta ”konkurrensen” ur spel. 
De stora företagen skaffar sig alltmer – det har utvecklingen inom personlig assistans visat – 
juridisk och annan expertis som förbättrar deras förhandlingsposition gentemot kommunala 
tjänstemän. 

• Personalstödet riskerar att försämras. De huvudsakliga vinster som går att göra inom boende 
och daglig verksamhet görs genom att man försöker utföra samma arbete med minskad perso-
nalstyrka. På t ex den gruppbostad som jag själv var med och startade 1989 och som togs över 
av Carema 2002 har personalstyrkan minskat med 30%, samtidigt som antalet personer som 
får stöd ökat från 8 till 12. (En del av personalminskningen skedde innan Carema tog över 
driften.)

• Kvaliteten kan på sikt försämras. Det är en dyster erfarenhet att, framför allt små verksamheter 
med enskilda ägare, som till en början drivs med engagemang och höga ambitioner, alltefter-
som åren går riskerar att hamna i utförsbacke. Möjligheten att förbättra den privata ekonomin 
lockar alltid några att börja tumma på kvaliteten.

• Insynen försämras. Det är av alldeles avgörande betydelse att samhället kan kontrollera att 
skattefinansierade verksamheter drivs på bästa sätt. Det s k meddelarskyddet gör det möjligt 
för alla anställda att påtala missförhållanden utan att riskera repressalier. Men det gäller inte 
för enskild verksamhet.

• Klyftorna riskerar att öka ju mer stödets kvalitet blir beroende av den enskildes förmåga att 
välja. Redan idag finns en markant skillnad på stödinsatser mellan dem som har aktiva och 
kunniga företrädare och de som har svårt att själva försvara sina rättigheter och har dåligt 
fungerande (eller inga) gode män.

• Privatiseringen riskerar att, på sikt, urholka den solidariska grund som stödet till personer 
med funktionsnedsättningar vilar på. Handikappomsorgen har alltid haft en fantastisk förmå-
ga att locka till sig medarbetare med helt andra drivkrafter än de som premieras av marknaden. 
Det går inte att reducera omvårdnaden i en gruppbostad till ett köp- och säljförhållande. Dess-
utom riskerar allmänhetens vilja att solidariskt stödja personer med funktionsnedsättningar 
att minska, när man märker att en allt större del av de pengar man avstår från, förvandlas till 
vinster i olika vårdbolag.

I den process som nu inleds med LOV (se sid 26), där centrala behovsbedömningar ska skatta 
den enskildes insatsbehov i pengar, finns många motbjudande inslag. Förvandlingen av funk-
tionshindrades bostäder till rena handelsvaror strider mot lagens krav på varaktighet och goda 
levnadsvillkor. Den avgörande kvaliteten i det stöd och den omvårdnad som ges i boende och 
daglig verksamhet enligt LSS kan inte mätas. Den handlar om social kompetens, enskilda med-
arbetares förmåga och vilja att använda sin fantasi och inlevelseförmåga till den enskildes bästa. 
Det handlar om människosyn och samarbetsförmåga.

De förändringar som nu sker kommer inte att – på något avgörande sätt – förbättra kvaliteten 
på stödet i gruppbostäder och daglig verksamhet. Risken för motsatsen är stor. 
           HH
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F red, som har utvecklingsstörning och autism, 
flyttade hemifrån då han var 18 år. Han hade 
svårt från början att acceptera den nya fina lä-

genheten i gruppbostaden. Men tiden har gått och 
sakta men säkert har han lärt sig att trivas och han har 
funnit trygghet i sitt eget hem. Han har sin synth som 
han tycker om att spela på, placerad på byrån med 
en stor spegel ovanför. Han tycker så mycket om att 
spela och spegla sig samtidigt. 

Då han blir glad springer han en liten extra gläd-
jerunda i sin lägenhet. I den glädjerundan ingår all-
tid en stund framför spegeln med några glädjetjut 
som extra krydda. Vad tänker han då han speglar sig? 
Tänker han kanske: Vad glad jag är nu! Titta så glad 
jag ser ut! Kanske blir han dubbelt så glad då han ser 
sig själv i spegeln, både han själv och spegelbilden 
är glad. 

Jag är glad över att Fred trivs och har ett – ofta – 
gott liv. Det som fortfarande känns svårt, är dock att 
goda, lugna tider alltid följs av svårare. Jag önskar att 
han kunde få ha ett lugnare liv, ett lyckligare liv och 
kanske framför allt – ett jämnare liv. Men det är inte 
så det fungerar. När Freds liv går överstyr handlar det 
ofta om förändringar. 

Rutiner är trygghet
Fred behöver likadana rutiner varje dag, då mår han 
bäst. Men livet är ju inte sådant. Varje sommar till ex-
empel, stänger den dagliga verksamheten sina loka-
ler för semester under tre veckor. Då är Fred tvungen 
att ha semester vare sig han vill eller inte. Jag har 
kämpat för att få till en förändring, så att semester-
stängning inte ska vara obligatorisk. Han borde få 
välja sin semester som alla andra. Freds semestrar bör 
inte vara längre än en vecka åt gången, om han skall 
orka hålla ihop sig själv. Annars kommer ångesten 
och oron som ett brev på posten. Men än så länge 
gäller kommunens regler för alla likadant, oavsett 
personliga behov och förutsättningar. 

Andra svåra förändringar för Fred handlar om när 
personal slutar. En sak som vi har lärt oss alldeles sä-
kert, det är att all personal slutar alltid. 

Vårdpersonal, habiliteringspersonal, personal på 
förskolan, skolans olika klasser, elevhem, gruppbo-
stad, daglig verksamhet, chaufförer och ännu fler. 
De har kommit och gått i ett flöde genom Freds liv. 

Trygghet är personal som stannar
Hans personal som jobbar nära honom, är den allra 
största tryggheten, förutom vi här hemma. Därför är 
det mycket viktigare än vad jag kan uttrycka i ord, att 
personal uppmuntras att stanna kvar i hans liv under 
lång tid. Det tar tid för oss alla att bygga trygga rela-
tioner, och det tar ännu mer tid för Fred. 

För Fred är tiden då personalen vistas hos honom 
inte arbetstid, utan livstid. Det är stor skillnad på ar-
betstid och livstid. 

Personalen är för Fred inte bara personal, utan 
det livsviktiga stödet utan vilket han inte klarar av sin 
dag. Han måste sätta sin lit till dem fullständigt även 
om han egentligen inte vet om han kan lita på dem. 
Han måste tillåta dem att se honom naken, tvätta 
honom, laga hans mat, tyda hans ljud, förse honom 
med värme, hitta på något roligt. Bädda hans säng, 
välja hans kläder för dagen, borsta hans tänder och 
kamma hans hår. 

Allt det grundläggande som de flesta av oss klarar 
själva. Han är helt utlämnad till andras godtycke.

Hur känns det att alltid ha personal hos sig? Att 
känna mindre för en del och mer för andra? Och att 
uppleva att alla ändå alltid slutar, även de man tycker 
om och litar på. Skulle man inte till slut börja ifråga-
sätta om det är någon idé att börja tycka om någon? 
Om det är någon idé att börja lita på någon? 

Personalen arbetar i Freds hem, hans egen borg,och 
de är medlevande i hans liv. De utgör ibland de när-
maste relationer han har. 

Personal ska ha det bra, och de ska ha rätt att be-
trakta jobbet som ett jobb. De slutar för att föda barn, 
de flyttar, de börjar studera, de byter jobb. Deras ar-
betsliv och deras liv är som mitt – det förändras och 
så måste det få vara.

Men jag önskar ändå att man gjorde mer för att 
intressera personal som gör goda insatser, att stanna 

TRYGGHET 
      ELLER UTVECKLING?

Vad är syftet med det stöd som ges i gruppbostäder och daglig verksamhet? Ska tonvikten ligga 
på att skapa lugn och trygghet eller ska stödet leda till utveckling och större självständighet för 
den enskilde? Maud Deckmar beskriver här vikten av att personal och anhöriga samverkar för 
att skapa ett bättre stöd. Texten är ett redigerat utdrag ur hennes bok ”Ärrvävnad”.

Av Maud Deckmar
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längre på samma jobb. Ge en bonus till de medar-
betare som stannar länge, något slags eget mål att 
arbeta för!

Trygghet är att få ha med sig sin bakgrund
Trygghet är också att få minnas och prata om tider 
som var. Jag tror det är lika för Fred som för oss and-
ra. Han är bra på att minnas. När han och jag pratar 
om tiderna som gick och om människor som betytt 
mycket för honom, flyger hans händer omkring och 
hans blick blir frågande. Jag är säker på att han und-
rar:

– Vart tog Krister med gitarren och de härliga se-
mesterresorna till Umeå vägen? Eller Jonny som all-
tid var så snäll? Eller Karin som lagade så jättegod 
mat. Vart tog de vägen? Vad betyder ”gravvledighet”? 
Kommer Marina någonsin tillbaka? 

Jag vet!
De har slutat sina jobb. De har gått vidare. Fred var 

en kort eller lång tids arbetsuppgift. Och jag menar 
inte att ge folk dåligt samvete för det. Inte alls. Men 
ändå. Jag kan väl få önska att det var annorlunda!!!

Personalen gör världen bättre
Jag vill att personal ska ha det bra på sina jobb, för de 
är viktiga människor och nyckelpersoner. Jag möter 
ofta personal både i min egen sons gruppbostad och 
på andra ställen, personal som jag respekterar och 
är glad för. 

Det finns så mycket personal, som trots nedrust-
ning och ibland brist på arbetsledning, är intressera-
de, kloka och varmhjärtade. De använder sin fantasi, 
försöker förstå och skapa nya möjligheter. 

Att använda sin fantasi, att tänka steget längre, att 
gå utanför sig själv och försöka tänka sig in i en an-
nan människas behov och vilja – det är stort! Det är 
på det sättet den lilla världen blir god och varm och 
beboelig.

Och större.

Om att föra kunskap vidare
Det är inte alltid som kunskaper och information förs 
vidare från gammal till ny personal. Eftersom Fred 
inte kan tala måste andra berätta vad han tycker om, 
hur han ska få hjälp och stöd att känna sig trygg när 
omvärlden brusar, vad han tycker om för mat och hur 
han vill ha det med sina morgonrutiner. 

Andra måste stödja honom att hålla reda på lilla-
systers födelsedag och vilka han ska skicka julkort till. 

Andra måste veta var alla viktiga telefonnummer 
finns och andra måste hjälpa honom att behålla sina 
relationer. 

Andra måste känna till vilket fik han gillar bäst, det 
där fiket med rymd och lugn, där det inte är så myck-
et folk vid 4-tiden på dagen. 

Andra måste gå arm i arm med honom när han 
möter en skock dagisbarn, och hela tiden viska i hans 
öra: ”Fred, nu går vi här du och jag! Det är bara du 
och jag som går här nu, och vi behöver inte bry oss 
om barnen. De går där borta och Fred, du och jag 
går här rakt fram. Jag hjälper dig Fred, du kan lita 

TRYGGHET 
      ELLER UTVECKLING?

Fred och Maud Deckmar.
Maud Deckmar är mor till Fred, 
34 år,  som har utvecklingsstörning 
och autism. Hon arbetar som före-
läsare, utbildare och handledare, 
framför allt inom vård- och om-
sorgsverksamheter. Hon har även 
arbetat inom FUB:s verksamhet 
BUKU (Brukarstyrd Utvärdering 
och KvalitetsUtveckling). 
Maud bor i en liten fjällnära by i 
Jämtland. 
Förutom boken ”Ärrvävnad” 
(2009) har hon även skrivit ”Freds bok” (1998) 
och diktsamlingen ”Ensam i sig” (2000). Böckerna kan 
beställas från e-post: 
maud@deckmar.se, eller från hemsida: www.deckmar.se
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på mig”. Han behöver någon som ständigt påminner 
honom om att han inte behöver ge sig in i strider, inte 
behöver kontrollera hela omvärlden. 

Andra måste hjälpa honom att slappna av.
Varje gång gammal personal slutar och ny börjar, 

förändras Freds liv. Fungerar inte kunskapsöverfö-
ringen försvårar det Freds möjligheter att klara av 
förändringen.

Om att få behålla sitt språk
Det gäller att personalen verkligen sätter sig in i de 
behov som den enskilde har. En situation som inte 
blev bra, utspelade sig för några år sedan då jag häl-
sade på Fred i hans hem. Han var orolig och stötte ut 
hårda ljud. Han var sig inte riktigt lik. Det är aldrig 
enkelt att sätta ord på hur jag kan veta att han har det 
på olika sätt, eller mår på olika sätt, men det är som 
om vi har ett särskilt bredband med känslig fiberop-
tik mellan oss, Fred och jag. Jag blev orolig när jag 
hörde hans hårda, höga ljud och såg hans, på något 
sätt, bekymrade blick.

– Hur länge har Fred mått dåligt, frågade jag per-
sonalen som jobbade.

– Jaa, jag vet inte riktigt, fick jag till svar, tillsam-
mans med ett lite undrande ögonkast. Ingen hade 
riktigt lagt märke till hans mående, förstod jag.

- Men då måste vi fråga Fred, sa jag. Var är hans 
språkplatta?

– Den har jag låst in i köksskåpet, för Fred bara 
förstör den annars, sa personalen.

Tänk, han hade låst in Freds språk.
Språkplattan är en liten masonitskiva där det finns 

bilder på saker och personer som är viktiga för ho-
nom. Jag bad personalen att ta fram den och jag gav 
Fred en penna att peka med. Fred, som har grov mo-
torik behöver en penna i handen då han ska peka. Då 
träffar han lättare rätt på den bild han vill visa. Utan 
tvekan pekade Fred på de bilder som symboliserade 
”lessen”, ”ont” och ”doktor”. I den ordningen.

Då frågade personalen mig om jag verkligen trodde 
att Fred menade det han pekade på. Fred ombads att 
peka igen och igen. Han fick peka på bilderna fem-
sex gånger innan alla hade sett och funderat om det 
var möjligt att Fred verkligen menade vad han sa. Om 
han verkligen förstod vad han pekade på?

När doktorn undersökte Fred var han inte särskilt 
samarbetsvillig. Efter någon halvtimme då doktorn 
lagt sig vinn om att kommunicera med Fred med 
hjälp av hans bilder, ställde han sin diagnos: halsfluss. 
Fred fick medicin och på någon vecka var han sig 
själv igen.

Möjligheten – eller omöjligheten – till språk och 
kommunikation gör att livsvillkoren för Fred är an-
norlunda än för andra.

Han har små möjligheter att uttrycka sig och fram-
för allt att bli förstådd då han ändå försöker. Det 
måste vara ofattbart svårt att inte kunna tala. Att vara 
tvungen att stå ut med att för det mesta inte bli för-
stådd. Att inte på ett enkelt sätt kunna kräva, önska, 
berätta, skoja eller fråga. Att ofta få lov att sänka rib-
ban, lägga ner försöket att kommunicera – till och 
med ge upp ibland. 

Ganska ofta tror jag – tyvärr.

Trygghet är att veta hur det ska bli
För Fred är det viktigt att få veta hur saker och ting ska 
bli. Det tillhör hans funktionsnedsättning att struktur 
och ”känna-till-innan” behövs för att klara vardagen. 
Under skoltiden kunde jag iaktta hur han förändra-
des då han fick alltmera kontroll över sin vardag. Det 
handlade om att få veta hur saker och ting skulle bli, 
så att inte hela dagen innebar att överraskning följde 
på överraskning.

Idag pratar vi – personalen, jag och Freds pappa 
– ibland om huruvida Fred ska få kunskap om saker 
innan de inträffar. Fred har svårt att förstå tid, varför 
besluten sällan är enkla. Jag kanske ringer en torsdag 
och frågar personalen vad de har för planering för 
Fred inför kommande helg. Om de inte har tänkt 
något särskilt utan bara avser att vara hemma, så bju-
der vi kanske hem Fred över lördag-söndag. Jag har 
då fått lära mig av personal att jag inte får tala om för 
Fred att han ska åka hem ”för då blir det tjat ända tills 
han ska hem”. Möjligen kan jag få ringa på lördag 
morgon och berätta, för då blir inte tjatet så långva-
rigt. På senare tid har detta förändrats. Viss personal 
tillåter nu att jag får berätta för Fred lite innan, för de 
tycker inte att det är tjatigt med hans frågor. De säger 
att de inte ser det som tjat.

Om tjat
 

Fred tar någons händer och för dem fram och till-
baka i ett tecken som betyder:

– Vaddå? Säg igen! Vad händer, vad ska hända? Jag 
vill veta. Och nu då jag fick veta så vill jag höra igen 
för det låter så härligt det där jag ska få vara med om! 
Och så går Fred iväg en stund, speglar sig, ler mot 
sig själv, tjuter sitt lyckotjut, lägger sig på sängen och 
filosoferar, kliver upp, spelar lite key-board, speglar 
sig och springer iväg och tar någons händer och för 
dem fram och tillbaka i en rörelse som betyder:

– Vaddå? Säg igen! Vad händer, vad ska hända? Jag 
vill veta. Och nu då jag fick veta vill jag höra det igen 
för det låter så härligt det där jag ska få vara med 
om! Och så går Fred iväg en stund, springer runt i 
sin lägenhet kanske, ler mot sig själv i spegeln, lägger 
sig en stund, kliver upp, speglar sig och springer i väg 

Fred och pappa Staffan.
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och tar någons händer och för dem fram och tillbaka 
i en rörelse som betyder:

– Vaddå? Säg igen! Vad händer, vad ska hända? Säg 
igen! Är det verkligen sant fortfarande? 

Är det tjat? 
Eller är det ett sätt att gång på gång vilja prata om 

det roliga som ska ske och förvissa sig om att det fak-
tiskt kommer att ske?

Freds juldag – eller personalens?
En juldag för några år sedan kom jag och Freds pappa 
direkt från julottan till Fred för att äta juldagsfrukost 
med honom i hans hem. I bröstet trängdes julfriden 
och julpsalmerna från julottan med samvetskvalen 
för Fred som varit ensam kvar med en personal i 
gruppbostaden. När vi öppnade dörren till det ge-
mensamma utrymmet som vi först kommer in i då vi 
hälsar på vår son, var det ingen julefrid. I stället var 
det storstädning på gång. Alla stolar var uppställda på 
bordet, mattorna utslängda, det stod en vattenhink 
och mopp mitt på golvet. 

– Storstädar du på juldagen? utbrast jag frågande 
till personalen. Finns det inget roligare att göra en 
sån här dag, fortsatte jag med ett leende för att ta 
udden av orden.

– Ja, självklart städar jag, svarade personalen, det är 
ju tisdag idag, och mina kamrater skulle nog bli arga 
på mig om jag inte följde rutinerna. 

Tisdagar är ju städdagar!
Kanske tycker någon att den här situationen är en 

bagatell. Men frågan om det är Freds traditioner och 
upplevelse av sammanhang eller personalens städru-
tiner som ska var styrande, är ingen bagatell. Den är 
i själva verket helt grundläggande.

Personalfiske
Robert bor i en gruppbostad i en annan del av lan-
det. Det var i mitt arbete med kvalitetsutredningar 
som jag fick möta honom hemma i hans bostad. Han 
hade inget, eller mycket lite talat språk. Både hans 
kontaktman i gruppbostaden och hans far var med 
vid intervjun. 

De berättade att Roberts personal såg till att han 
ofta var ute på friluftsaktiviteter. Något som man ofta 
gjorde var att fiska i en sjö eller i ån som fanns i närhe-
ten. Då åkte all personal och alla som bodde i grupp-
bostaden iväg tillsammans.

– Då måste Robert och de andra älska att fiska, sa 
jag.

– Nej, sa Roberts pappa. Robert tycker mer om att 
träffa folk och så gillar han bilar och motorcykelsport.

Jag fick klart för mig att en fiskeutflykt gick till så 
att Robert och hans kamrater satt i ett vindskydd el-
ler gick omkring lite och väntade medan personalen 
fiskade. Sedan blev det korvgrillning.

– I lördags fick vi faktiskt en öring på 2,8 kilo, sa 
personalen som satt med.

– Men så härligt, sa jag aningslöst. Då blev det en 
god fiskmiddag till kvällen då? Eller ligger fisken i 
din frys, Robert, kan jag få se den? frågade jag vidare.

- Nej, sa personalen, den tog förstås X (personalen) 
hem, det var ju han som drog upp den.

Våfflor
När Fred känner sig trygg och blir sedd, kan en sådan 
här underbar scen utspela sig: En lördag när persona-
len Nils ringde hem till oss föräldrar, berättade han 
att Fred var så sugen på våfflor.

– Hur vet du det? frågade jag.
– Jo, sa Nils, när jag frågade Fred vad han ville ha 

till lunch så log han glatt och reste sig och hämtade 
våffeljärnet från skåpet. Då var det ju klart att han 
måste få våfflor till lunch. 

– Inte världens bästa lunch, jag vet, sa Nils, men det 
var vad han ville ha idag.

Å, att kunna välja våfflor. Min stora pojke som kan 
själv. 

Behovet av ledare
Många personalgrupper får lov att leda sig själva i allt-
för hög grad. Jag vet att det finns många enhetschefer 
som kämpar hårt för att hinna vara med och leda sin 
personal och för att känna sina verksamheter. Men 
på alltför många ställen har de blivit administratörer. 
De sitter alltför långt från sina verksamheter och de 
har ansvar för fler enheter än de hinner med.

Det är mycket riskfyllt att lämna en personalgrupp 
åt sitt öde. Jag har fått följa en hel del verksamheter 
runt om i landet genom mitt arbete, och jag har sett 
det hända gång på gång. Det utvecklas nästan alltid 
så kallade informella ledare, och det är inte alltid den 
mest lämpliga som börjar styra och ställa. Till slut hål-
ler ingen ihop verksamheten. 

Trots att det finns mycket fin, välutbildad och an-
svarstagande personal, så finns det också ställen där 
personal kommer och går utifrån det som bäst passar 
dem själva. Och det finns enhetschefer som är utar-
betade, splittrade och har för mycket att göra för att 
hinna lära känna, och verkligen leda, varje verksam-
het. Då finns det uppenbar risk att Freds, och andras, 
intressen och egenart blir av mindre betydelse eller 
glöms bort.

Föräldrar och personal
Föräldrar och personal möts i sina omsorger om den 
enskilde. Ofta är mötena goda, men det händer att 
konflikter utvecklas. För en tid sedan arbetade jag i 
en personalgrupp där en mycket gammal, stor och 

Fred har alltid med sig sin träkloss. Den är hans trygghet.
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svår konflikt pågick mellan ett föräldrapar och perso-
nalen runt deras dotter, Malin, som var flerfunktions-
hindrad. Denna personalgrupp såg sig som mycket 
viktig i Malins liv – och de såg sig själva som hennes 
räddare och hjälpare. 

Personalen ansåg att föräldrarna var skadliga för 
Malin och att de hindrade såväl hennes fysiska till-
frisknande som hennes utveckling. De försvarade 
Malin mot föräldrarna, de försvarade sig själva i sin 
yrkesroll, eftersom de ansåg sig ha tolkningsföreträ-
de före föräldrarna, och de försvarade sig själva som 
privatpersoner.

Då personal försvarar ett barn inför dess föräldrar 
och ger sig själva tolkningsföreträde, inträffar alltid 
svåra saker, oavsett hur rätt personalen anser sig ha 
eller verkligen har. Som förälder känner man sig 
kränkt i sin föräldraroll och börjar försvara både den 
och sitt barn. När personal angriper föräldrars rätt 
att tolka och företräda sitt barn, då angriper man 
samtidigt det som är det mest grundläggande för alla 
föräldrar; nämligen föräldraskapet. Försvaret mobi-
liseras, kriget är snart i full gång. Vem bestämmer? 
Vem är bäst lämpad?

Sådana situationer är många gånger svåra att arbeta 
med, och det finns inga enkla lösningar. Ofta krävs 
det att man får möjlighet att närma sig varandra på 
nya sätt. Det går, om det finns tid och resurser, att 
skapa goda möten mellan människor som har olika 
roller, kunskaper, värderingar och perspektiv.

Självbestämmande
Vi är alltid rörande ense om att varje person har rätt 
att bestämma själv i sitt eget liv. Det är till och med 
lagstadgat. Och det är så man vill arbeta idag. Självbe-
stämmande för varje ”brukare” står högt på agendan. 

Men så kommer problemet med konsekvenserna. 
Om en människa på grund av sin funktionsnedsätt-
ning bestämmer så tokigt att följderna blir skadliga 
för honom själv, vem hjälper då till att bestämma? 
Personalen? Mamma och pappa? Syster eller bror? 
Gode mannen? 

Av gammal tradition har det nog varit så att per-
sonalen har bestämt en hel del. Förr i tiden, då för-
äldrar fick rådet att lämna bort sitt barn, lämnades 
barnet till personal. Personalen blev barnens nya 
”föräldrar” skulle man kunna säga. 

Idag flyttar våra barn hemifrån när tiden är mogen, 
men vi lämnar inte bort dem. Trots det har det blivit 
kvar en – åtminstone ibland – undermedveten tradi-
tion från institutionstiden. 

Våra barn är fortfarande i hög utsträckning perso-
nalens barn – i vardagsverkligheten.

– Det sitter liksom i väggarna det där, sa en perso-
nal, det där att vi gärna tar över, liksom.

Kerstin bor i en gruppbostad. Hennes mamma var 
ledsen. Hon berättade att hon tidigare i veckan mött 
sin dotter på stan tillsammans med en personal. Trots 
den iskalla norrlandstemperaturen hade hon bara 
haft sin sommarjacka på. Då mamman påtalade det 
för personalen märkte hon att det inte togs väl upp. 
Kerstin har en tjock och varm dunjacka som mam-
man tyckte skulle ha varit lämpligare att använda en 
kall vinterdag. 

Några dagar senare ringde Kerstins mamma till 
gruppbostaden för att göra sig säker på att budskapet 
hade gått fram.

– Ni har väl hängt undan hennes sommarjacka nu, 
frågade hon. Och tagit fram vinterjackan, mössa och 
vantar?

Svaret hon fick var att Kerstins sommarjacka fort-
farande användes, men att det inte var så farligt som 
mamman trodde, för hon hade en tröja under.  Det 
är Kerstin själv som inte vill byta till sin vinterjacka, 
berättade personalen, hon tycker om den röda fär-
gen på sin sommarjacka!

Så lätt är det att motstånd och konflikt skapas. Ker-
stins mamma ville att hennes dotter skulle vara varm 
och personalen ville att Kerstin skulle få ha den jacka 
hon själv ville ha.

– Det är ju det som är självbestämmande, sa de, och 
vi såg ju ändå till att hon hade en tröja under.

Så mycket kraft och tid går ibland förlorad till att 
diskutera vem som har mest rätt. Den enda sanning 
vi kan komma fram till är att vi alla som finns runt 
omkring måste hitta vägar att hjälpas åt. 

Varför sa hon så?
Motsättningar mellan föräldrar och personal börjar 
ofta med att man undrar över hur den andra parten 
tänker eller gör. 

– Varför gjorde mamman så? Varför sa personalen 
så? – är frågor som jag ofta hör.  Många gånger berät-
tar personal om hur arg eller ledsen man blivit på 
en förälder som ifrågasatt eller uttryckt sig otrevligt. 
Och föräldrar kan berätta om hur personal visat ett 
dåligt bemötande och liten, eller ingen förståelse.

Det är generellt mycket vanligt att sådant händer då 
den ena parten ger insatser och den andra tar emot, 
då den ene är beroende av den andre. 

Både personal och föräldrar känner sig ibland leds-
na eller till och med arga, men många gånger väljer 
man att ingenting säga. Och när man till slut säger 
det man går och tänker på är det lätt att det blir fel. 
Det kan handla om ett tonfall eller några ord som 
inte kom på rätt sätt. Personal kan känna sig person-
ligt kränkta, och många har sagt till mig genom åren:

– Ska man verkligen behöva ta sånt här i jobbet, att 
föräldrar ger sig på en och skäller?

Ett brev
Fred hade varit till tandläkaren och blivit sövd för att 
laga sina tänder. Jag var med honom på uppvakning-
en, och han mådde riktigt dåligt, kräktes och hade 
ont i huvudet. Jag följde med honom hem till hans 
lägenhet på eftermiddagen. 

Han mådde så småningom bättre och hade ätit då 
jag senare blev tvungen att åka iväg, men det kändes 
ändå svårt att lämna honom då han var lite moloken 
och slokande. Morgonen efter då jag läste min mail 
hade Nils, som jobbade med Fred kvällen innan, skri-
vit så här:

”Hej Maud!
Efter att Staffan åkte igår kväll så fikade Fred de två bul-

larna som var kvar. Vi pratade lite om dagen, att du hade 
umgåtts med honom och att pappa varit här. Han fick också 
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för säkerhets skull en värktablett. Men efter det gick Fred in 
till sin säng och därifrån hörde man lyckoljud. 

Så Fred hade definitivt inte ont i går kväll. 
Innan Fred gick och lade sig pratade vi om att om något 

gjorde ont eller kändes konstigt skulle han gå in och väcka 
mig. Men mig veterligt så sov Fred hela natten. Jag har gett 
honom en värktablett även nu på morgonen ifall han skulle 
ha ont.

Men det jag egentligen ville säga, är att jag tror inte att 
Fred har ont nånstans. Jag har hjälpt honom att borsta tän-
derna utan att höra några protester, och även pratat med 
honom och det verkar som om han mår bara bra.

Tänkte att du undrade efter tandläkarbesöket och söv-
ningen.

Med vänlig hälsning - Nils. ”
Denna enkla hälsning via mailen gjorde mig så 

glad. Personalen Nils tog sig tiden och brydde sig så 
mycket om våra känslor för Fred, och Freds känslor 
för oss, att han skrev det här fina mailet. Han kunde 
verkligen sätta sig in i våra känslor!

Att känna sig obehövd
Jag tänker på den tiden då vår son flyttade hemifrån. 
Personalen som anställdes fick handledning och stöd 
att lägga upp sitt arbete vad gällde metoder och ar-
betssätt, medan jag och Freds pappa gick ensamma 
därhemma. För en tid kände vi oss obehövda och för-
lorade en del av vår föräldraidentitet. I en sådan si-
tuation är det lätt att komma på fel fot med varandra. 
Det tog lång tid för oss att finna en ny trygghet i den 
nya situationen att vår son bodde i en gruppbostad 
och inte hemma, och att lära oss möta och kommuni-
cera med personal som ibland inte tyckte som vi och 
som ibland tyckte att de visste bättre än vi.

För mig var det så viktigt att få känna mig behövd 
som Freds mamma – nu då ingenting längre var själv-
klart och invant – att jag med all säkerhet markerade 
min rätt att bestämma alltför hårt några gånger. Bara 
för att jag var ute på nya marker och marken inte 
längre bar.

Trygghet och utveckling
När jag pratar med andra föräldrar om vad som känns 
viktigast för oss, kommer vi ofta fram till samma sak.

– Trygghet för Petter, som bor i gruppbostad,  är det 
viktigaste för honom, sa Petters pappa Björn. Stabili-
tet, så att livet blir förutsägbart och enkelt och tryggt! 
Då blir det tryggt även för oss föräldrar!

Men när jag pratar med personal har de ofta en 
annan syn på vad som är  viktigast i jobbet. Så här sa 
Gunnel som arbetar i en gruppbostad:

– Utveckling är det som är kärnan i mitt jobb! Att 
stödja någon och att se hur han eller hon utvecklas 
och hur självförtroendet växer!

Den ena variabeln handlar om stabilitet och trygg-
het. Den andra handlar om utveckling och föränd-
ring. Det finns ingen motsättning mellan dessa upp-
levelser och inställningar till liv och arbete, trots att 
de ibland – i vissa situationer – sätts mot varandra. I 
stället är nog tryggheten den plattform från vilken vi 
har möjlighet att utvecklas.

Vad är utveckling?
– Personalen i gruppbostaden orkar snart inte jobba 
kvar, sa en enhetschef som ringde nyligen. Dom tyck-
er att de anhöriga är så jobbiga, fortsatte hon, så nu 
är det flera som har slutat bara därför. Och det blir 
ju så jobbigt för brukarna.

Så får jag möta personalgruppen och de berättar 
om omöjliga och svåra anhöriga, och av någon anled-
ning handlar det oftast om mammor. De kommer dit 
och ska bestämma, de kommer dit och säger både det 
ena och det andra. De kommer dit och kollar och de 
ringer för ofta.

– Vi måste få arbetsro, säger personalen. Vi vill ju att 
Pelle, som är 25 år, ska få chansen att utvecklas, och 
det finns potential! Men mamman och pappan dom 
vill ha honom kvar på en 5-årings nivå. Dom stoppar 
upp utvecklingen för sitt eget barn! Dom förstår inte 
att dom måste ta ett steg tillbaka, dom måste börja 
släppa taget!

Jag möter samma och liknande berättelser gång på 
gång i mitt arbete, alltid på blodigt allvar. 

Och jag tänker allt mer på det här med utveckling. 
Vem har sagt att utveckling är viktigast i livet? Vem 

bestämmer det? Och framför allt, hur fort måste ut-
vecklingen gå och för vem är den viktigast? Och vad 
innebär utveckling? Jag mötte en förälder som berät-
tade för mig:

– Nu tycker personalen att Kalle har kommit långt. 
För nu kan han vara inne i sin lägenhet två timmar 
ensam. Igår sa de till mej att nu har Kalle inte påkallat 
uppmärksamhet på två timmar. Det skulle han aldrig 
ha klarat för ett halvår sen.

Ja, kanske är det utveckling. Kanske inte. 
Kanske har han lärt sig att inte störa personalen för 

han vet att han inte blir populär om han ”tjatar”. Jag 
säger inte att det är så, jag säger att det kan vara så. 

– Han har blivit mycket lugnare nu, sa en personal, 
han har inte alls samma behov nu av att få veta hela 
tiden. Kanske är det så. Men kanske inte.

Ett annat slags utveckling
Det skulle kunna finnas en annan slags utveckling. 
Jag tänker på Freds sociala nätverk. För honom är det 
vi i familjen, mamma och pappa som är nätverket, till-
sammans med personalen. Men om personalen hade 
utgått från Freds behov då tror jag att Freds sociala 
nätverk hade varit större. Då tror jag att Fred hade 

Fred på båttur.
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trädgården
haft kvar åtminstone någon av sina klasskamrater och 
gamla arbetskamrater. Då tror jag att Fred hade fått 
hjälp att försöka träffa den där söta tjejen han såg på 
dansen och som han blev så förtjust i. 

Utveckling kan vara stöd och support att utveckla 
ett socialt liv. Det finns många sätt att utveckla ett så-
dant om någon investerar lite tid, tankar och arbete 
på hur det skulle kunna gå till för just Fred. 

Utveckling kan vara att få göra det man tycker om 
att göra. Att åka på semester och se och uppleva and-
ra miljöer. Det kan vara att gå på teater. På opera. På 
gudstjänst. Att få beställa massage eller gå till badet.

Utveckling är inte bara att kunna städa själv eller 
skära sina grönsaker eller att inte tjata eller att kunna 
vara ensam. Utveckling kan också handla om att ur-
skilja en människas intressen. Vad tycker Fred om? I 
skolan tyckte han om att snickra och måla. Han tyck-
te om att använda pictogrambilder som lek och spel 
och att träna på språket genom att byta bilder med 
andra och prata om orden. Han tycker om motorfor-
don. Han tycker om musik. Han tycker om att träffa 
andra människor i lugna miljöer. 

Om att få hjälp med relationer
Fred hade varit på länsdans. Personalen fick skjutsa 
Fred ganska långt denna gång. Det blev sent på kväl-
len innan de kom hem, och dagen efter hälsade jag 
på min son.

– Fred blev så förtjust i en tjej från Sveg, berättade 
Anders som jobbade.

– Men så kul! utropade jag, tog du telefonnumret?
Anders log åt mitt ”skämt” och sa:
– Ja, det skulle jag ju ha gjort eller hur?
Men sanningen att säga så skämtade jag inte. Om 

nu min son blev så förtjust i en tjej, skulle han då inte 
få chansen att träffa henne igen? 

När Fred gick i skolan tyckte han mycket om Anna. 
Hon har långt mörkt hår och stora bruna ögon. När 
hon slutade skolan flyttade hon till sin hemkommun 
några mil från Freds bostad. När Fred fick ny perso-
nal berättade jag om Anna och uppmuntrade dem 
att åka och hälsa på, att hålla kontakten. 

Under de första åren efter skolan hälsade de också 
på henne någon gång per år. Men det som förvånat 
mig är att, trots att det är Fred som är god vän med 
Anna och som har skolminnen tillsammans med 
henne, så följde alltid Freds granne och övrig perso-
nal med på dessa resor. Det blev konkurrens om An-
nas gunst, när båda de unga männen satt på var sin 
sida om henne. Anna är ju inte Freds grannes gamla 
skolkamrat och därför har jag undrat över varför alla 
skulle med varje gång? Och jag har tänkt att om jag 
vill åka och hälsa på en gammal skolkamrat, inte tar 
jag med mig min granne då.

Gemensamhetsutrymmet
I många gruppbostäder finns ett gemensamt utrym-
me. På en del platser finns det fortfarande de som 
betraktar de gemensamma lokalerna som persona-
lens utrymme. I själva verket handlar det om den 
utökade delen av de boendes hem. Där jag varit på 
besök har gemensamhetsutrymmena mycket ofta lik-

nat varandra intill förväxling. En soffgrupp, oftast i 
skinn är praktiskt. Sofforna ställda så att de är vända 
mot en tv. Snygg färgsättning, matchande gardiner. 
En köksdel för kaffekokare och micro. Kyl och frys. 
Ett stort bord med stolar runt som ofta används vid 
personalkonferensen.

Tänk om man istället helt och hållet möblerade 
enligt behoven och önskemålen från dem som bor 
i gruppbostaden!

Ett pingisbord? Javisst. Varför inte? Hyllor med 
pussel och spel, lättlästa böcker och samhällsinfor-
mation. Lättlästa tidningar. Kanske en soffa och en 
tv – men inte säkert. Det har de flesta inne hos sej 
själva. Musikanläggning kanske om man vill lyssna el-
ler dansa tillsammans. En dator som kan användas 
av alla som är intresserade. En darttavla. En snickar-
bänk. Målarmaterial, lera att knåda. Det finns inga 
gränser, inte egentligen. Det är bara brist på fantasi 
som sätter gränserna.

Om man som Fred bor i egen lägenhet i gruppbo-
stad, är det härligt att kunna välja att vara ensam eller 
att umgås – inne hos sig själv, hos grannen eller i det 
gemensamma. Allt ska kunna göras möjligt.

Telefonen
Nästan varje kväll innan han lägger sig, vill Fred ringa 
hem. Han går till telefonen och lyfter luren, får hjälp 
att slå numret. Och med mamma eller pappa eller 
syster Jenny i luren sitter han där hemma hos sig, på 
sin stol bredvid telefonbordet och lyssnar till vad vi 
säger. Vi berättar om vad vi gör och hur vi har det, 
och vi hjälper Fred att tala om sin dag – för först har vi 
fått tala med Marina eller Annika eller Robban, som 
berättat för oss hur det har varit. 

Ibland pratar vi länge, ibland kan det hända att Fred 
lägger på luren nästan genast. Kanske räckte det att 
få veta att vi fanns där den kvällen. Kanske hade Fred 
visat personalen pappas foto, och fick hjälp att ringa 
till pappa, men när han väl kom på tråden kunde 
Fred få så bråttom att pappa inte ens hann säga god 
natt. Men det räckte för Fred.

Jag kan inte beskriva hur stort det är för oss föräld-
rar att Fred blir så fint omhändertagen och hur fint 
det är när han blir förstådd. Hur gott det är att tala 
med kloka människor bland personalen som förstår 
Fred. Det gör all skillnad i världen.

  Gruppbostaden

Ur innehållet: Olika sätt 
att bo. Planering för 

bra boende. Att starta 
gruppbostad. Att flytta till 
gruppbostad. Anhöriga. 
Gemensamhetsutrymmet. 
Maten. Personalens roll. 
Hälso- och sjukvård. Åld-
rande. Vad säger lagen? 
Massor av bra  läsning om 
gruppbostäder.  52 sidor.
Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

Beställ från: intra@swipnet.se, eller: www.intra.info.se

En bra skrift!
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trädgården
R edan 1912 utkom Frances 

Burnetts numera klassiska 
barnbok ”Den hemliga 

trädgården” för första gången. Själv 
läste jag den någon gång under 
70-talet, och jag minns hur jag då 
fascinerades av den typiskt engel-
ska mystiken med de vindlande 
korridorerna i det stora huset och 
den vackra trädgården, glömd och 
gömd bakom murgrönan. Hemlig-
heter ruvar överallt i berättelsen, 
inte bara i trädgården. De finns i 
huset, på heden utanför och i män-
niskornas inre. ”Den hemliga träd-
gården” handlar om kärlek, sorg 
och förändring, ja, om livet. Livet 
som växer och gror, i trädgårdar 
och överallt.

Liv och färg
LL- förlaget har under 2009 gett ut 
en lättläst version av ”Den hemliga 
trädgården”. 

Peter Törnqvist står för den myck-
et välgjorda textbearbetningen, och 
Åsa Liljeholm från den dagliga verk-
samheten Ateljé Inuti har illustre-
rat. Hennes starka, färgrika bilder 
(närmare 100 stycken) täcker hela 
sidor och ger upplevelsen av boken 
en extra dimension. När jag läste 
boken högt för en grupp i daglig 
verksamhet uppskattades bilderna 
mycket, kanske just för att de ger 
ett så kraftigt intryck av liv och färg. 

En ung hjältinna
Själva handlingen är medryckande 
och spännande, med en ung hjäl-
tinna, Mary, i förgrunden.

Mary är ett på samma gång bort-
skämt och försummat barn. Hon 
växer upp i Indien, med allt vad det 
kunde innebära i det koloniala brit-
tiska samväldet för mer än hundra 
år sedan. 

Alla passar upp på henne, hen-
nes liv är fyllt av tjänare, men ingen 
tycks tycka om henne. Föräldrarna 
är frånvarande och några vänner 
har hon inte. Mary är arg och in-
nerst inne väldigt ledsen hela tiden. 
När det är som värst skadar hon 

sig själv, eftersom ilskan som finns 
inom henne måste få ett utlopp.

Så inträffar katastrofen som för-
ändrar hela hennes liv. Båda föräld-
rarna dör och Mary skickas till Eng-
land för att bo hos en släkting. Till 
att börja med verkar mycket vara på 
det nya stället som på det gamla.  
Hennes morbror håller sig näm-
ligen undan, och de andra vuxna 
bryr sig heller inte om henne eller 
vad hon har för sig. De yttre om-
ständigheterna är ändå helt annor-
lunda. I England kan hon inte köra 
med tjänstefolket, och Mary får lära 
sig att se människor på ett nytt sätt. 
Efter hand blir hon vän med pigan 
Gwen och hennes bror Dickon, han 
som talar med djuren och känner 
allt liv på heden. Ett nytt liv börjar 
för Mary, och hon förändras.

Gwen berättar för Mary om den 
hemliga trädgården, den som varit 
stängd och gömd för alla i många 
år. Mary och Dickon hittar den och 
tillsammans arbetar de fram den 
vackra trädgård som finns dold un-
der ogräset. 

Vänskapen gör Mary stark och 
redo att älska både sig själv och and-
ra. När hon avslöjar fler av de hem-
ligheter som ryms i det stora huset 
visar hon att hon kan hjälpa och ge 
hopp, också till dem som tror att 
inget hopp finns. Den sjuka pojken 
Colin till exempel, han är ganska lik 
den hon själv en gång var. Ensam, 
rädd och arg ligger han och tycker 
synd om sig själv. Vändningen för 
honom kommer när Mary hittar till 
hans rum…

Varför är Gwen 
alltid glad?
Trots att historien har så många år 
på nacken och handlar om en tid 
olik vår egen fungerade den riktigt 
bra i min läsgrupp. Vi tog god tid 
på oss att läsa den till slut, det är en 
lång berättelse, men vi tröttnade 
inte utan fortsatte med glädje ge-
nom hela boken. Det finns mycket 
att prata om efter läsningen, boken 
tar upp flera ganska svåra ämnen, 

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

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

BOKTIPS

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

Den hemliga trädgården. Av Frances 
Burnett. Bearbetning Peter Törnqvist. 
Bild Åsa Liljeholm. 2009. 209 sidor. 
Pris: 180 kr.

Den M
A
R
I

A
S

hemliga 

som sorg och självförakt. Det är ock-
så roligt att fundera lite mer på alla 
personerna i berättelsen. Hur kan 
till exempel Gwen alltid vara glad, 
och varför är herr Craven aldrig 
hemma? Särskilt fängslande kändes 
nog för de flesta av oss skildringen 
av den fattige men levnadsglade 
Dickon, som har tama djur, både 
ekorrar, fåglar och rävar. Vem skulle 
inte vilja ha en liten ekorrunge när-
mast hjärtat, eller hålla en 
fågel i handen? Och för 
den delen, visst vore det 
fantastiskt med en hemlig 
trädgård?
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S jälvskadande beteende är vanligt hos perso-
ner med utvecklingsstörning och har under 
alla år och i alla länder varit ett stort och olöst 

problem. Kopplingen till begåvningsnivån är stark: 
Ju mer begåvningshandikappad desto vanligare och 
desto mer omfattande skador.

I början av 1980-talet gjorde Socialstyrelsen en 
landsomfattande inventering – sannolikt den första i 
världen. Forskare i Uppsala fördjupade analysen och 
1985 publicerade psykologen Sven-Inge Windahl en 
första studie av alla som hade ett självskadande bete-
ende i Uppsala län. Nu har han gjort en uppföljning 
– hur gick det för dem under de följande 20 åren?

1985 fann han 136 barn och vuxna med självska-
dande beteende i Uppsala län. De utgjorde 12,3 % 
av samtliga kända personer med utvecklingsstörning. 
2005 levde fortfarande 109. Han lyckades identifiera 
82 av dem, men ett antal avböjde att delta, så under-
sökningsgruppen utgjorde 65 personer. Möjligheten 
att generalisera undersökningsresultaten av dessa till 
hela den kvarlevande gruppen anses goda. 

Några definitioner
Vad menas med självskada? 1985 använde Windahl en 
checklista med 18 olika former för självskada. Samma 
lista användes 2005. Listan tar upp två huvudkatego-
rier av skada: De traditionella med vad författaren 
kallar A- och B-beteenden, och de icke-traditionella, 
som han kallar C-beteenden. Dessa åstadkommer 
sällan en självskada, utan de har mera ett självstimu-
lerande beteende, som t ex upprepade kräkningar, 
luftslukning m.m.. De vanligaste traditionella är att 
bita sig, våld mot huvudet, riva sig, dunka kroppen 
och äta eller dricka farliga ämnen. Anledningen till 
att en C-grupp tas med är att kunna göra en jämfö-
relse med internationella studier.

Frekvensen av beteendet för att ingå i kategorierna 
definieras som minst en gång i kvartalet under det 
senaste året. Graden eller omfattningen av skadan 
definieras som hur mycket som individen själv och 
via sitt eget handlande riktar som ett direkt och ome-
delbart våld mot den egna kroppen, även om man 
inte tillfogar sig en synlig skada. Det är vanligt att en 
person som skadar sig själv gör det på mer än ett sätt. 
Det kallas för typer av beteende. Det innebär att en 
person kan har ett både A-, B- och C-beteende.

Hur många har fortsatt med sitt beteende?
Av de 65 personer som återidentifierades 2005 hade 
59 av 62 (drygt 95 %) fortfarande ett  självskadande 
beteende av traditionell typ (A/B).  Av de 21 perso-
ner som tillhörde C-gruppen 1985 har 11 upphört 
med sitt beteende, 48 % har fortsatt. Det föreligger 
alltså en mycket betydande kronicitet av  traditionellt 
självskadande beteende.

Antal självskadebeteenden 
Antalet  självskadande beteende visade på en bety-
dande förändring under de 20 åren: Inom A- och 
B-gruppen har ett antal självskadebeteenden för-
svunnit, men å andra sidan har ett ännu större an-
tal tillkommit. Inom C-gruppen är det tvärtom: Fler 
självskadebeteenden har försvunnit än antalet som  
tillkommit. För hela gruppen har antalet personer 
med 3 – 5 beteenden fördubblats. Även om detta inte 
medfört att omfattningen av skador ökat – se längre 
fram – försvårar det såväl bemötande som behand-
ling.

De antalsmässiga förändringarna i fråga om själv-
skadebeteenden är alltså ganska omfattande och går 
i båda riktningarna. Det ser ut som om det finns både 
en ”produktions- och reduktions-faktor” som inte är 
ålderskänsliga, utan verkar  över den självskadande 
gruppens totala åldersspann. 

Frekvens
Frekvensen (hur ofta självskadebeteenden yttrar sig) 
visar en hög stabilitet genom de 20 åren även om det 
har det skett vissa förändringar inom grupperna. Det 
gäller åtminstone när man gör beräkningen utifrån 
samtliga självskadande beteenden. Utgår man däre-
mot från enbart det mest frekventa beteendet hos 
varje person (oavsett självskadekategori) visar det sig 
att andelen personer med hög (daglig) frekvens har 
ökat från 41 % till 51 %. 

Skadeomfattning
Omfattningen av skadan måste rimligtvis bedömas 
som den viktigaste dimensionen. Den har bedömts 
av personalen och delats in i fyra grader, från ingen 
till svår skada. Ingen bedömdes nu ha en svår skada 

Självskadande beteende
Psykologen Sven-Inge Windahl har gjort en uppföljning av en unik undersök-
ning av alla personer i ett län med självskadande beteende. Det visar sig att om-
fattningen av skadorna har minskat betydligt men att nästan alla har fortsatt 
med sitt beteende. Referat av Karl Grunewald och kommentar av författaren.

Personer som skadar sig själva
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mot 5 % 1985. De med måttlig skada har minskat från 
21 % för 20 år till 8 % nu. De utan någon skada eller 
lätt sådan har ökat från drygt 70%  till drygt 90 %. 

Sammanfattning av resultaten
När det gäller självskadande beteende av traditionellt 
slag kan resultatet grovt sammanfattas så här:

Kroniciteten har varit mycket hög under 20-årspe-
rioden och endast ett fåtal personer har slutat helt 
med självskadande beteende. Andelen personer med 
höga (dagliga) frekvenser har ökat markant. Under-
sökningsgruppen uppvisar också ett avsevärt större 
antal självskadande beteenden än för 20 år sedan. 
Men skadeomfattningen har minskat betydligt under 
samma period. Idag uppvisar drygt 90 % av gruppen 
inga eller mycket lindriga skador av sitt självskadande 
beteende. 

Vad anser personalen? 
De anser i stort sett lika om självskada som ett pro-
blem 2005 som 1985, trots att omfattningen av ska-
dorna minskat, särskilt de högproblematiska. Men 
uppfattningen om behovet av behandling har änd-
rats. 1985 bedömde personalen att halva antalet be-
hövde behandling, nu endast 16 %. Förklaringen till 
detta ligger sannolikt i att främst antalet allvarliga 
skador har minskat.

Slutsatser
Den försenade kognitiva utvecklingen försvårar ut-
vecklingen av normala kommunikationsformer. Där-
med förstärks benägenheten att fokusera på den 
egna kroppen och att utveckla fysiska former för 
kommunikation och kontroll. Det är svårt, skriver 

Självskadande beteende
Leg psykolog Sven-Inge 
Windahl. Självskadande 
beteende i ett tidsperspektiv 
(1985 – 2005). 2008. Rap-
port nr 48. 85 sid. Habilite-
ring o hjälpmedel. Box 26074. 
750 26 Uppsala. 100kr. Kan 
beställas per e-post: hoh@lul.
se eller laddas ner som pdf-fil 
från hemsida: 
www.lul.se/hoh
Sven-Inge Windahl har e-post: 
sven.inge.windahl@lul.se

Bild: Matilda Malmberg
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författaren. att även i den bästa av världar och miljö-
er, förhindra denna benägenhet till ett självskadande 
beteende. Däremot kan den enskilda uttrycksdimen-
sionen vara känslig för miljö- och bemötande. Det 
är framförallt inom den yngre gruppen som vi kan 
hoppas på en reduktion av självskadedebutanternas 
antal. Här finns utrymme för att utveckla andra bete-
endeformer för kontroll och kommunikation skriver 
författaren. 

Observera att Windahls undersökning inte har den 
omfattning och utformning som krävs för att besvara 
frågan om antalet personer med självskada har mins-
kat eller ökat under de senaste 20 åren. 

Slutsatserna av undersökningen kan tolkas pessimis-
tiskt: Stabiliteten i beteendet är mycket hög trots de 
stora ändringar i boende och miljö som gjorts under 
åren. Å andra sidan har det skett stora förändringar 
av själva beteendet: Över 90 % av undersöknings-
gruppen visar inga eller mycket små och övergående 
skador. Man kan t.o.m. överväga om det kvarstående 

Två exempel på självskadande beteende

beteendet ska betecknas som ”självskadande”, efter-
som skadeinslaget är så ringa, menar författaren. 

Det har även skett en förskjutning från det att man 
förr såg på beteendet som bisarrt och oförståeligt, till 
att man nu ser på det som ett funktionsorienterat be-
teende, dvs individen  strävar förmodligen hela tiden 
aktivt efter att uppnå och upprätthålla en kontroll på 
sin livssituation. 

För många kan det vara krävande att flytta till en 
gruppbostad med ökade krav på att klara sig själv, 
umgås socialt etc.. Även om personalen bedömer ett 
minskat behov av enskilda behandlingsinsatser, så 
kvarstår personalens behov av handledning och stött-
ning med inriktning på den totala problembilden. 
Många har som nämnts flera olika självskadebeteen-
den, vilket ökar den totala självskadeproblematiken, 
och åtskilliga har också andra problembeteenden 
som många gånger är allvarligare än självskadandet. 

E n äldre man vars självskadande yttrade sig i 
att han på båda händerna gned fingrar mot 
varandra och bl.a sargade nagelbanden. Ett 

beteende som pågått under många år.
I samband med en stroke förlorade han känseln 

i ena armen och handen (inte rörligheten). Han 
slutade då att skada sina fingrar på den påverkade 
kroppssidan men fortsatte som tidigare på den an-
dra.  Självskadandet var här specifikt kopplat till en 
självstimulerande funktion. När den inte längre kun-
de upprätthållas på grund av den nedsatta känseln 
upphörde beteendet omgående, trots att det varit ett 
mycket frekvent rörelsemönster under många år. 

Det här var exempel på en person som slutat till hälf-
ten. Nu till en person som slutat helt:

En idag medelålders kvinna uppvisade 1985 den 
mest allvarliga och våldsamma självdestruktiviteten 
av alla undersökningspersonerna. Hon måste bl.a. 
skyddas av hjälm för sitt intensiva huvuddunkande. 
Under en period specialbehandlades hon på Mo-
gårdshemmet. När jag gör uppföljningen 2005 var 
hon en av de mycket få personer som helt slutat med 
sitt självskadande beteende. När jag intervjuade  hen-
nes personal i boendet gav de förklaringen. Efter att 
under många år ha provat många olika sorters psyko-
farmaka utan framgång, så får hon (efter särskild dis-
pens) prova en annan medicin och efter ett tag upp-
hörde enligt personalen självskadebeteendet helt 

och har sedan inte återkommit. Själskadandet hade i 
hennes fall troligen funktionen att hantera svåra ång-
esttoppar (balansera ut en outhärdlig ångest med en 
annan mer konkret och kontrollerbar fysisk smärta). 
När nu medicinen så framgångsrikt lyckades kapa 
ångesttopparna, så hade det självskadande beteendet 
inte längre någon funktion och upphörde således. 

Hög stabilitet
Båda exemplen är intressanta ur ett vidare perspek-
tiv. De ger en förståelsebakgrund till varför självska-
dande beteende oftast har en mycket hög stabilitet 
över tid. Självskadandet grundar sig då på det allmän-
mänskliga behovet att kontrollera sin omgivning och 
att kommunicera. En självskadande funktion som till-
fredställer ett så allomfattande och djupt behov är all-
tid aktuell och verksam, vilka miljöförändringar eller 
medicinska insatser som än görs. Det gör sig natur-
ligtvis gällande över hela åldersspannet. Egentligen 
är det bara tidiga specialpedagogiska insatser (eller 
senare insatt intensivterapi) som kan åstadkomma 
att andra mer positiva och socialt accepterade bete-
enden utvecklas, som fyller samma grundläggande 
funktion, och som alltså kan konkurrera ut det själv-
skadande beteendet.  

I de generationer som undersökningspersonerna 
tillhör har vi sett mycket litet av tidiga förebyggande 
insatser och senare intensiva behandlingsinsatser. 
Det är således inte att förvånas över att självskadepa-
noramat  har varit så stabilt över tid. 

För tidskriften Intra har Sven-Inge Windahl gett två exempel på 
självskadande beteenden och en kommentar till sin undersökning.

Personer som skadar sig själva



14                                  INTRA 3 • 09 INTRA 3 • 09                                            1515                                  INTRA 3 • 09

D et har nu gått några år sedan arbetet med 
Agneta påbörjades. Agnetas omgivning ville 
att hon skulle ha ett så bra liv som möjligt 

trots de svåra beteendeproblemen. I början fanns en 
stor rädsla för att ta bort de olika skyddsåtgärderna 
som skulle förhindra att Agneta skadade sig, men alla 
i Agnetas omgivning var ändå överens om att man 
ville förändra sitt arbetssätt.

Ett målmedvetet, långsiktigt tänkande och massor 
av tålamod har gett resultat. Arbetssättet har byggt 
på aktivitet och samspel, där nya förmågor hos Ag-
neta långsamt fått växa fram, utifrån hennes förut-
sättningar. Kontinuerliga uppföljningar har gjorts för 
att utvärdera arbetssätt, mål och eventuella framsteg 
hos Agneta. Videoinspelningar har använts som do-
kumentation både före och under hela förändrings-
arbetet, vilket varit till stor hjälp vid utvärderingarna.

Agneta Nässlin idag  
När jag i maj i år återser Agneta utstrålar hon lugn. 
Hon håller ett långt band i händerna som hon kän-
ner på eller drar i. Agneta är en kvinna som kan över-
raska sin omgivning med att ta initiativ till oväntade 
handlingar – som att själv stiga upp från rullstolen, 
gå fram och titta när personliga assistenten Jenny ger 
fiskarna mat eller att själv ta tag i tröjärmen och dra 
upp den när den åkt ner över handen. 

 Lindah Lindahl, personlig assistent, visar en film-
snutt där Agneta äter mellanmål. Agneta tar skeden 
och för den till munnen, sedan lägger hon skeden 
tillbaka på tallriken. Agneta får hjälp av assistenten 
att få mat på skeden. 

Även hennes sjukgymnast, Anneli Persson, visar fil-
mer från olika träningar som bad i bassäng, gång i 
trappa, promenader, ”gympa” på golvet. Agneta har 
blivit smidigare i sina rörelser, fått en stadigare gång 
och bättre balans. Det är egentligen först nu som hon 
går utan att någon håller i henne. Agneta använder 
sina händer för att hålla i ledstången när hon går 
uppför en trappa eller när hon ska ta sig upp från 
golvet.    

   I filmerna kan jag se Agnetas fantastiska fram-
steg men även det finstämda samspel hon har med 
de personer som arbetar med henne. Agneta stan-
nar upp, ger ögonkontakt, lyssnar uppmärksamt på 
instruktioner och låter sig vägledas. Det märks tydligt 
att Agneta i de olika aktiviteterna har stor tillit till sin 
omgivning, något som gjort att hon hela tiden vågar 
pröva på nya saker.  

Nya idéer
Arbetssättet kan stärka dem som arbetar tillsammans 
– man orkar vidare för att det sker positiva föränd-
ringar om än i små, små steg. Man får perspektiv på 

Hur gick 
det för
Agneta?

Agneta Nässlin började i tidiga barnaår att 
skada sig själv, hon slog sönder sitt ena öga och 
bankade sitt huvud blodigt. Till slut tvingades 
man binda fast henne. I flera år tillbringade 
hon större delen av dagarna fastbunden. Med 
hjälp av en metod som arbetsterapeut Agneta 
Johansson utarbetat började man för sju år 
sedan att angripa Agneta Nässlins problem 
på ett nytt sätt. 2005, när Intra besökte Örn-
sköldsvik, hade den börjat ge resultat. Hur 
gick det sen? Vi bad Agneta Johansson att 
själv beskriva hur arbetet fortgått och hur 
Agneta Nässlin mår idag.

Ur Intra 
1/2005.



16                                  INTRA 3 • 0917                                  INTRA 3 • 09

framtiden, ser nya möjligheter och får idéer om nya 
aktiviteter som ytterligare kan utveckla olika förmå-
gor. Agnetas omgivning hade inte trott det var möj-
ligt att ta bort hjälm och remmar – Agneta hade en 
mycket bestämd vilja och de var rädda att hon skulle 
skada sig än mer. Idag har Agneta ett annat sätt att 
visa sin vilja, hon gör egna val, tar initiativ till me-
ningsfulla saker och har funnit andra vägar för att 
kommunicera med sin omgivning.  Assistenten Jen-
nie Johansson säger att – ”vårt arbete har förändrats, 
nu kan man göra allt med henne”. 

Har utvecklat sin förmåga
Agneta har utvecklat sin förmåga att använda hän-
derna för att göra något meningsfullt. Hon  har också 
börjat utveckla en bättre kännedom om sin kropp, 
säger hennes sjukgymnast, Anneli Persson. 

Assistenterna berättar om fler framsteg som Agneta  
gjort, bl a har hon nu ett mera positivt och jämnare 
sinnestillstånd. Förut var det mycket berg- och dal-
bana, nu är det lite mera ”småvågigt”. Hon har fått   
en bättre kommunikation och större möjlighet att 
påverka sin situation. 

De berättar vidare att Agneta blir mer och mer själv-
säker och tillfällen med bus och skratt förekommer 
allt oftare. Hon hjälper till att tvätta sina kläder och 
att duka bordet. Hon sitter inte längre fastspänd på 
dagarna och använder ingen hjälm. Hon slår sig inte 
längre. Mamma Naimi sammanfattar, ”idag har jag 
en förvandlad tjej”.

Mot nya mål 
Agneta har börjat äta själv, än så länge med lite hjälp. 
Framtidsmålet är att hon ska klara hela måltidssitua-
tionen själv och vid alla måltider. 

Agneta sitter inte längre i sin gamla rullstol, som 
hon kunde förknippa med hjälm, band och fastsätt-

ning. Idag har hon en ny rullstol och har påbörjat 
träning med att själv förflytta sig i den. Först visade 
hon lite motvilja att ha händerna på drivringarna 
men efter en stunds vägledning av Jenny Johansson, 
vågade hon prova. 

En annan stor utmaning för Agneta är träning med  
elrullstol. Agneta använder träningsstolen Entra Tiro 
och tränar en gång i veckan. .    

 
Det måste få ta tid 
– det finns inga genvägar!!!
Arbetet har krävt mycket av Agnetas omgivning, pe-
riodvis har de upplevt arbetet tungt, speciellt när de 
inte såg några tecken på utveckling. Ibland händer 
positiva saker hela tiden och ibland verkar det som 
att allt står stilla. Det är så det är! När man blickar 
tillbaka några år har bra saker hänt inte bara med 
Agneta utan också med hennes omgivning. Agnetas 
framsteg har inspirerat personalen, gett dem nytt 
hopp och kraft att fortsätta.

 Arbetssättet är ingen mirakelkur, förändringsar-
bete kräver tålamod, uthållighet, enighet om förhåll-
ningssätt till problematiskt beteende, uppställning av 
kortsiktiga mål, täta avstämningar och att man har en 
långsiktig plan för arbetet.

Agnetas omgivning har under åren bestått av Britt 
Persson, arbetsterapeut och Anneli Persson, sjuk-
gymnast på Habiliteringsteamet i Örnsköldsvik och 
som också var initiativtagare till förändringsarbetet, 
Agnetas personliga assistenter och deras chef Britt-
Mari Nylander, personal på Kroksta dagverksamhet 
och Agnetas mamma Naima Nässlin.

Agneta Johansson

Läs mer om Agneta Nässlin, i Vägen bort från själv-
destruktivitet, Intra nr 1, 2005. Finns i vårt nätarkiv på: 
www.intra.info.se

 

 

P ersoner med grav utvecklingsstörning har ofta svårt att samspela med 
omgivningen. Det kan leda till passivitet och olika beteendestörningar. 

Agneta Johansson är arbetsterapeut i Luleå. Hon har utarbetat en metod 
som förbättrar förmågan till samspel och aktivitet hos dessa personer.
Metoden bygger på några viktiga punkter:
• Man måste arbeta långsiktigt. Ofta handlar det om flera års medvetet ar-
bete. Det finns inga genvägar.
• Man måste skapa tillit. Utan ett förtroendefullt förhållande kan man inte 
nå några resultat.
• Det är viktigt att personen verkligen känner att det är han/hon som styr.
• Man måste försöka hitta personens förmåga som den är nu. Det är därifrån 
man kan börja arbetet.
• Metoden bygger på kommunikation. Att man hittar fram till ett sätt att 
kommunicera som båda förstår.
• Kommunikationen leder till en relation och till ett samspel.
• När personen upplever sig förstådd utvecklas förmågan att själv ta initiativ 
och påverka omgivningen.
• Det är viktigt att all personal runt personen involveras i arbetet.

Denna metod kallar Agneta Johansson för RESA-metoden, vilket står för 
relation, ömsesidigt samspel och aktivitet.
Agneta Johansson har e-post: agneta.b.johansson@nll.se

En metod som fungerar

Agneta Johansson har lång erfarenhet av 
arbete med grav utvecklingsstörning och 
självdestruktivitet. Karl Nilsson i Luleå 
är en av dem som hon hjälpt att hitta nya 
sätt att kommunicera med omgivningen.

Personer som skadar sig själva



16                                  INTRA 3 • 09 INTRA 3 • 09                                            1717                                  INTRA 3 • 09

Nedläggning 
– bakgrund och spridning

V åren 2008 visade TV hur personal i Uppsala 
län använde sig av s. k. nedläggning då en per-
son i gruppbostad betedde sig på ett oönskat 

sätt. Flera personal höll fast denne, liggande på gol-
vet,  tills han eller hon lugnat sig. 

Forskarna Mårten Söder och Bengt Finn antar att 
bakom detta ligger ett beteendepåverkande synsätt. 
Hur uppkom det inom omsorgsverksamheten och 
hur spreds det?  De intervjuade 21 personer. Här föl-
jer ett referat av deras rapport.

Förutsättningarna
Författarna beskriver hur situationen för persona-
len kom att genomgå en betydande förändring ef-
ter överförandet av omsorgerna från landstingen till 
kommunerna 1994. Föreståndarna, med i förord-
ningen till LSS föreskriven utbildning, fanns i regel 
vid varje verksamhet. ”Vi hade en väldigt hög kvalitet, 
tror jag man kan säga, på verksamheten då. Väldigt 
mycket utvecklingsarbete. Men det där bröts i sam-
band med kommunaliseringen. Då gick det tillbaka. 

När reportern Nadja Yllner, på SVT:s Uppdrag Granskning i mars 2008 avslöjade de övergrepp som skett i 
form av ”nedläggningar” och ”kontrolltagning”  i Uppsala kommun mot personer med funktionshinder blev 
reaktionen mycket stark. Intresseorganisationerna protesterade och det ansvariga kommunalrådet bad om 
ursäkt. Så här skrev Anna-Lena Krook, förbundsordförande för FUB:
”FUB vill med anledning av det som inträffat med kraft uttala att FUB under inga omständigheter accepterar 
de övergrepp som personal har gjort sig skyldig till och som därtill har sanktionerats av dem som är ansvariga 
för verksamheten.    
FUB framhåller med skärpa att tvång mot den enskilde inte ryms inom LSS; hjälp till egen utveckling skall ges 
genom positiv uppmuntran och stöd.”
Och så här sa Eva Nordin-Olson, ordförande i Riksföreningen Autism:
”Vi reagerar med avsky mot de upprörande metoder som skildrades i gårdagens Uppdrag Granskning. Nedlägg-
ning eller s k kontrolltagning är inte någon evidensbaserad metod och det är chockerande att såväl ledning som 
personal på de berörda boendena förletts att tro det.
Det som uppfattas som en beteendestörning hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism ska ses 
som ett sätt för individen att kommunicera, att försöka säga något. Den grundsynen måste all verksamhet som 
rör personer med utvecklingsstörning och/eller autism vila på.”

Arrangerad bild 
från Uppdrag 
Gransknings”program 
om nedläggningar och 
övergrepp i Uppsala.

Våld och tvång

Användningen av nedläggning som ett led i behandling av enskilda personer har sin 
grund i ett beteendepåverkande synsätt. Det anser forskarna Mårten Söder och Bengt 
Finn. Frågan är hur detta synsätt uppkom inom omsorgsverksamheten och hur det 
spreds. För att förstå det intervjuade de 21 personer – personal på olika nivåer, från 
länsstyrelsen, habiliteringen och HSO. Här följer ett referat av forskarnas rapport.
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Kommunen ville göra på sitt sätt.” Nu fick enhetsche-
ferna  ansvar för ett flertal verksamheter och blev inte 
som tidigare involverade direkt i dessa. Och lands-
tingens habiliteringsinsatser skildes från den dagliga 
verksamheten. De ger råd och stöd endast till den 
som begär det. 

Detta var  förutsättningar för att det utvecklades 
”nya” omsorgsmetoder, som spreds så att säga hori-
sontellt. Inget uttalat ifrågasättande eller motstånd 
märktes av. 

Tillämpning av KBT
Författarna har intervjuat personal i Uppsala och i 
en medelstor kommun, personer på länsstyrelsen, i 
habiliteringen och från ett handikappförbund. 

De allra flesta menade att de metoder det handlar 
om var en tillämpning av KBT, Kognitiv Beteende Te-
rapi. Men påtagligt många hade olika uppfattningar 
om vad denna metod egentligen innebar – allt från 
en strikt tillämpning av beteendeanalys till en mer 
allmän betoning av systematik, struktur, ordning och 
reda. Alla tog avstånd från de tvångsåtgärder som vi-
sades i TV. 

Hur det började
Det började med att metoden introducerades av psy-
kologkonsulter på ett korttidshem för barn i båda 
kommunerna. Verksamheten fick snart ett positivt 
rykte. Konsulterna ansågs kunna klara personer med 
svåra beteendestörningar på ett sätt som kommunen 
inte mäktade. ”Det fanns en väldig entusiasm där. 
Hos ett par stycken vid det boende där jag arbetade, 
men ännu mer på korttidshemmet. Och det var en 
entusiasm som fanns runt konsulten och förestånda-
ren. Inte minst var några unga grabbar där som tog 
till sig det där och kände att YEAH, något reellt att 
göra.”   

Vid en organisationsöversyn fann man i den min-
dre kommunen att verksamheten saknade en sam-
manhållen verksamhetsidé. Enhetscheferna beslu-
tade därför att beteendeträning skulle tillämpas för 
att nå en så stor självständighet som möjligt. Man 
skulle i första hand förstärka ett önskat beteende. I 
den större kommunen beslöt man att kostnaderna 
för den privata konsultverksamheten skulle upphöra. 
Man snabbutbildade personalen i syfte att de själva 
skulle kunna ta hand om dem det handlade om. Det 
fanns även ett tryck från föräldrar, som under tidi-
gare år kommit i kontakt med dessa metoder i habi-
literingen. Man ville att den metod man upplevt som 
framgångsrik skulle användas fortsättningssvis.

Härmar varandra
En viktig spridningsfaktor är att en organisation helt 
enkelt härmar en metod som visat sig vara framgångs-
rik. Till det kan läggas de positiva omdömen som 
numera ofta förknippas med KBT. Därigenom vann 
organisationen även i legitimitet. Däremot tycks inte 
professionella grupper ha spelat någon avgörande 
roll för spridningen – deras inflytande förekom en-
dast initialt. Spridningsförloppet saknade i stort sett 

mekanismer för uppföljning och kvalitetssäkring – åt-
minstone före TV-programmet.

En ideologisk förskjutning
Som övergripande ideologisk princip inom omsor-
gerna om utvecklingsstörda personer gäller fortfa-
rande normaliseringsprincipen – att få leva under 
som normala livsvillkor som möjligt. Integration i 
samhället bör ske genom miljöpåverkan.  

Beteendepåverkande metoder däremot inriktar sig 
mot individen. Avvikande beteenden ska tränas bort, 
som en förutsättning för ökad integration. Häri lig-
ger en ideologisk förskjutning, som kanske speglar 
en mera allmän trend i samhället. Olika former av 
bestraffningsåtgärder diskuteras ju också på andra 
områden, skriver författarna.

Några forskningsuppgifter
En viktig fråga för fortsatt forskning är tillämningen 
av begreppet autonomi, dvs att själv vara delaktig i 
och själv kunna påverka de beslut som berör det egna 
livet. Det anses allmänt vara en central egenskap hos 
alla människor och bör tillämpas hos alla med hän-
syn till de egna förutsättningarna. 

Enligt ett annat synsätt har vissa människor inte full 
autonomi, men en potential att med träning kunna 
öka den. Hur mycket en person själv ska få bestämma 
över en sådan träning är i mycket en öppen fråga.

Forskare har visat att det i grunden är personalen 
som har makten att bestämma hur livet på en grupp-
bostad ska formas. Men de boende kan också i olika 
situationer utöva en motmakt. Man kan säga att det 
försiggår en förhandling mellan de två parterna. Det 
förekommer att personalen skriver ner resultatet 
som ett kontrakt som den boende lovar följa. Vi vet 
inte tillräckligt om det berättigade i att göra sådana 
överenskommelser och hur de eventuellt kan forma-
liseras.

Kommentar
Vilket synsätt styr personalens insatser på gruppbo-
städerna runt om i landet? Uppenbart är spridning-
en stor och förändringen fortlöpande i takt med hur 
livsvillkoren för människor med funktionsnedsätt-
ningar förändras. 

Därtill har det under de senaste åren kommit en 
kostnadsaspekt, som kan få mycket olyckliga följder. 
Att träna en person enbart i syfte att spara personal 
är uppenbart oetiskt.

     K G

Mårten Söder. Bengt Finn. Hur går det egentligen 
till när metoder sprids och förändras? Exemplet be-
teendepåverkande metoder i LSS-verksamhet. Re-
gionförbundet Uppsala län. FoU-tapport 2009/8. 
28 sidor. PRIS ? Adress? Webb?
Se även Hans Hallerfors artikel i Intra nr 2/08 (finns 
i vårt nätarkiv på: www.intra.info.se) : ”Beteendeträ-
ning och nedläggning”.

Våld och tvång
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Behövs det en lag 
  som reglerar tvånget?

Behövs det en särskild lag om tvångsåtgärder inom LSS-verksamheten? Det an-
såg LSS-kommittén. En sådan lag finns i Norge. Vad är erfarenheterna av den? 

E n rad undersökningar har på senare tid upp-
märksammat förekomsten av våld och använ-
dandet av tvång inom LSS-verksamheterna.

Länsstyrelsen i Skåne har gjort en tvåårig pilotun-
dersökning om förekomsten av hot, våld och allvar-
liga självskadebeteenden i verksamheter för perso-
ner med funktionshinder enligt Socialtjänstlagen 
och LSS. Sådant förekom i 75 %  av de bostäder med 
särskild service för vuxna som undersöktes. I 41 % 
rörde det sig om självskadande beteende. Idag hän-
visar man ofta till nödvärnsrätten när  man använder 
sig av tvångsåtgärder. Länsstyrelsen påminner särskilt 
om att man inte får använda sig av nödvärnsrätten på 
ett rutinmässigt sätt. 

Länsstyrelserna i Uppsala och Värmlands län har 
gjort en liknande undersökning. Resultatet av en 
fördjupad tillsyn kommer att redovisas under 2009. 
Några uppgifter om enbart LSS-insatser finns inte 
från någon av länsstyrelserna.

Socialstyrelsens tillsynsenhet i Örebro och Länssty-
relsen i Uppsala län har gjort en ingående utredning 
om s k nerläggning som tillämpats i bl a Uppsala län. 
Beslut väntas fattas denna höst.

I Mats Lundströms doktorsavhandling Våld – utma-
ning och utmattning undersöktes vårdares upplevelser 
av våld i gruppbostäder. 31 % av vårdarna hade va-
rit utsatta för våld, en större del av de yngre än de 
äldre. En stor del  upplevde maktlöshet, otillräcklig-
het och ilska i samband med våldet, medan andra 
upplevde skam och skuld. Tilliten mellan dem som 
vårdas och vårdaren anges här, liksom i flera andra 
undersökningar, vara av avgörande betydelse. Vår-
darna efterfrågade stöd och kunskaper för att bättre 
kunna samspela med de boende då våld uppstår. Ett 
bra arbetsklimat är beroende av boendets storlek, or-
ganisation och ledarskap.

Flera forskare, bl a Barbro Lewin, Denise Malmberg 
och Kerstin Färm har undersökt frekvensen av våld 
och övergrepp riktade mot personer med funktions-
hinder. Man har bl a pekat på hur många övergrepp 
inom LSS-verksamheten nonchaleras.

Som vi beskrivit, i bl a skriften ”Övergrepp och missför-
hållanden”, sker mycket av dagens LSS-stöd i en bred 
gråzon mellan oberättigat övergrepp och försvarbara 

åtgärder. En relativt banal konflikt kan i en stressad 
situation trappas upp till våld. Särskilt om vårdaren 
inte har utbildning och rutin inom området och dess-
utom bristande psykologisk och pedagogisk känsla.

LSS-kommittén
LSS-kommittén skriver i sitt betänkande SOU 2008:77 
att det bör finnas goda möjligheter att minska beho-
vet av tvångs- och begränsningsåtgärder genom ökad 
kunskap om värderingar, bemötande och arbetsme-
toder. Trots det, menar man, kan det behövas en sär-
skild lagstiftning om skyddsåtgärder i verksamheter 
för personer med funktionsnedsättning. Regeringen 
bör skyndsamt utreda frågan och bör studera hur 
man i Norge har lagstiftat om våld och makt. Den bör 
särskilt undersöka om lagstftningen kan samordnas 
med det pågående arbetet med en lag om skyddsåt-
gärder inom demensvården.

Det finns flera skäl till att närmare studera den 
norska lagen då det har kommit flera utvärderingar 
av tillämpningen. 

Tvånget minskade i Norge
Tvång och makt gentemot personer med utvecklings-
störning är lagreglerat i Norge sedan 1999. Syftet är 
att hindra och begränsa användandet. Lagen gäller 
alla personer med utvecklingsstörning som får några 
sociala insatser. Ca 21 000 personer är diagnostise-
rade som utvecklingsstörda. Av dem bor ca 8 000 i 
kommunalt anordnade bostäder. Man beräknar att 
ca 1 100 personer har sådana beteendeproblem som 
faller under lagen om tvång och makt.

Antalet tvångsingrepp minskade under de närmas-
te åren efter det att lagen trädde i kraft och medför-
de ett ökat medvetande hos personalen om tvångets 
innebörd. Fokus på förebyggande insatser har ökat 
och man reflekterar mera på sina insatser. Under se-
nare år har dock frekvensen av ingrepp i stort sett 
legat stilla.

Ska antecknas och godkännas
Lagen medger att tvång får användas av den som är 

Av Karl Grunewald
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ansvarig för den dagliga vården eller annan vårdgiva-
re för att avvärja skada vid nödsituationer sedan man 
prövat alternativ. Ingreppet ska antecknas omgående 
och specificeras enligt fem preciserade punkter. An-
teckningen ska omgående skickas till den som har 
det professionella ansvaret för verksamheten, länssty-
relsen, den gode mannen och till närmast anhörige. 
Det ska ges hänvisning om överklagning.

Tvång får endast användas vid upprepade nödsitua-
tioner, om det är planerat och  godkänt av länsstyrel-
sen. Samma krav på  godkännanden gäller för tvång 
vid insatser för att tillgodose den utvecklingsstördes 
grundläggande behov av mat, dryck, påklädning, 
vila, sömn, hygien och personlig trygghet. Dessutom 
vid inlärning och träning (opplaerings- og traenings-
tiltak). Vid sådan planerad och av länsstyrelsen god-
känt användande av tvång ska den som utövar det 
– om man inte fått dispens från länsstyrelsen – ha viss 
föreskriven utbildning. 

Över 31 500 tvångsåtgärder
Tina Luther Handegård vid Nordlandsforskning visar att 
år 2007 fick länsstyrelserna 31 500 (!) meddelanden 
om tvång och övermakt vid nödsituationer. De avsåg 
1 148 personer. År 2006 godkände länsstyrelserna 
898 ansökningar om planerade tvångsinsatser gäl-
lande 554 personer. 537 tvång gällde grundläggande 
behov och 361 för att avvärja skada. Länsstyrelsen gav 
dispens från kravet på viss utbildning av den som får 

använda sig av tvång i 1 486 fall. 
Hon anger även att en tredjedel av kommunerna 

följde regelverket rimligt bra, en tredjedel ”är på 
glid” och i den sista tredjedelen finns kommuner 
som ignorerar lagen eller som har vårdtagare där inte 
frågan om tvång uppstår. 

Karl Ellingsen m. fl. vid Nasjonalt kompetansemiljö 
om utviklingshemning, NAKU, redovisar i en rapport 
februari 2009 kommunernas tillämpning av lagen. 
Man har gått igenom 400 meddelanden om ingrepp, 
varav ca 300 gällde nödsituation.

De fann att meddelandena till länsstyrelsen, som 
ska innehålla en beskrivning av vårdtagarens situa-
tion och en professionell värdering av denne, ofta 
saknas eller är korta och svåra att bedöma. Även be-
skrivningen av vad man gör och varför är ofta mycket 
korta. 

De anger att i ca fyra av sju tillfällen är det fråga om 
ett fysiskt ingrepp och i ca två av sju verbala instruk-
tioner eller att vårdtagaren förs ut ur rummet. I ett 
av tre tillfällen har vårdtagaren gått till angrepp på 
personalen och i ett av tio skadar denne sig själv. I ca 
halva antalet nödsituationer gäller det angrepp på 
andra, ödeläggelse m.m.

Varje ingrepp vid en nödsituation ska föregås av 
en prövning om andra åtgärder kan användas och i 
meddelandet till länsstyrelsen ska anges vilka. I ett av 
sex  meddelanden fanns ingen sådan prövning angi-
ven och i andra var den ofullständig. Bristerna i såda-
na överväganden framkommer även då kommunen 
ansöker om fortsatt tillstånd gällande en vårdtagare. 

Forskarna vid NAKU fann det mycket otillfredsstäl-
lande med det stora antalet dispenser när det gäller 
att personalen ska ha utbildning, då sådan är själva 
grunden för ingreppet. Man fann det även anmärk-
ningsvärt att länsstyrelserna praktiskt taget aldrig 
gjorde några etiska värderingar i sina utlåtanden. 

Slutsatsen av NAKUs genomgång blir att i ca 10% av 
ingreppen följs ej lagens föreskrifter. Tillämpningen 
är ojämn och meddelandena till länsstyrelsen är inte 
tillfredsställande. Det bör konstrueras ett nytt med-
delandeschema vad gäller icke planerade ingrepp 
vid nödsituationer, och de bör registreras i en natio-
nell databas.

För få sanktionsmöjligheter
Länsstyrelserna i Norge menar att de har för få sank-
tionsmöjligheter, att intresset för lagen har minskat 
och att kommuner inte har resurser eller kompetens 
för att följa den. Några anser att habiliteringstjäns-
ten – det finns en i varje landsting – inte alltid har 
tillräcklig kompetens att lösa problemen kring nödsi-
tuationer. Själva anser habiliteringen sig vara under-
dimensionerad. 

Det finns inga jämförelser mellan Norge och Sve-
rige om hur mycket tvång som används i boende för 
utvecklingsstörda personer. En allmän uppfattning 
är att det var mera frekvent i Norge på 90-talet, delvis 
som följd av att majoriteten psykologer vid den tiden 
använde sig av beteendeträning, KBT. En annan or-
sak kan vara den snabba omställningen från vårdhem 
till gruppbostäder kring 1990 som medförde att en 
stor del av personalen saknade utbildning.

Våld och tvång

”Lagtext kan inte ersätta 
utbildad och kompetent 
personal, däremot det 
motsatta.  Lagtext – 
aldrig så preciserad – 
kan invagga oss i tron 
att tvång och övergrepp 
försvinner. En myndighet 
som sanktionerar 
användandet av 
tvång tar bort 
ansvaret från 
personalen.”

Bild: Matilda Malmberg
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Hur bör det vara?
Mer kunskaper
I Intra nr 4/08 ställde vi frågan Behövs det en norsk 
tvångslag i Sverige? Svaret blev att lagtext kan inte  er-
sätta utbildad och kompetent personal, däremot det 
motsatta.  Lagtext – aldrig så preciserad – kan invag-
ga oss i tron att tvång och övergrepp försvinner. En 
myndighet som sanktionerar användandet av tvång 
tar bort ansvaret från personalen.

Den utredning med förslag om tvångs- och be-
gränsningsåtgärder inom demensvården, som Re-
geringen fick förra året (se Intra nr 4/08, sid 24) har 
nu överlämnats till Svenskt Demens Centrum för att få 
en kartläggning och en kunskapsöversikt. Förslaget 
bedömdes som ofullständigt och kontroversiellt. 

I uppdraget står inget om omsorgerna om utveck-
lingsstörda personer. Inte heller inom omsorgerna 
vet vi om frekvensen av olika slag av övergrepp, re-
lationen till ålder, boende, personaltäthet, inriktad  
utbildning m.m.. Vi vet inget om de metoder som 
används runt om i landet. Vi har samma behov av 
kartläggning och kunskapsöversikt som inom de-
mensvården. 

Samtidigt måste det fastslås att metoder för före-
byggande insatser och behandling är helt artskilda 
från demensvården med hänsyn till både ålder och 
orsak till respektive tillstånd.  

Personalen
En slutsats av de erfarenheter vi har är att viktigast 
av allt är att personalen har utbildning inom områ-
det funktionshinder och att den får handledning – 
 ibland av ett särskilt team – då den möter en person 
med ett komplicerat beteende.  

Lagstiftaren har insett betydelsen av detta. I § 6 LSS 
står det: Det skall finnas den personal som behövs 
för att ett gott stöd och en god service och omvård-
nad skall kunna ges. Och i specialmotiveringen för-

tydligas paragrafen så här: Personalen skall ha den 
utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje 
specifik uppgift. Till specifika uppgifter hör självklart 
att förebygga och bemöta våld. 

Istället för att stifta en ny lag för att skyla bristerna, 
måste tillsynsmyndigheterna se till att den lag som vi 
har tillämpas.

 
Den berörde
Vi har fortfarande personer i våra omsorger som 
har tillbringat en stor del av sitt liv på vårdhem eller 
specialsjukhus. Många har en bräcklig personlighet 
med bristande självförtroende och liten marginal för 
överreaktion. För dem är det helt avgörande att få 
utveckla en tillit till sin eller sina vårdare. Det kräver 
inte bara en hög grad av empatisk förmåga hos dem, 
utan även en kontinuitet i relationen. 

Många är ytterst känsliga för den miljö som han el-
ler hon lever i. De klarar inte av för många runt om 
sig. Forskning har visat att en grupp på fyra är opti-
mal för personer med utvecklingsstörning. Det gäl-
ler även för den nödvändiga dagliga verksamheten. 
Andra blir provocerade av att bo i en grupp. De kan 
behöva ett  avskilt boende med personlig assistans.

Läs mer:
Länsstyrelsen i Uppsala län. Hot och våld i omsorgsverk-
samheter. Meddelandeserie 2008:19.
Tidskriften Intra. Övergrepp och missförhållanden inom 
LSS-verksamhet. 27 sid. 2007. intra@swipnet.se 
Karl Grunewald. Våldets dynamik. Intra nr 4/08.
Karl Grunewald. Behövs det en norsk tvångslag i Sverige? 
Intra 4/08.
Tina Luther Handegård. Kapitel 4a – en faglig revolu-
sjon? Rapport 5/2008.
Karl Ellingsen, Dirk Lungwitz, Kim Berge. Gjenom-
gang av meldinger og vedtak om bruk av tvang og makt. 
Tilrådning av to prosjekter. 2009. (naku@hist.no)

Ett rEdskap i arbEtEt mot 
övErgrEpp och missförhållandEn

Övergrepp och missförhållanden inom stödet till personer med funktionshin-
der är sällsynt. Men det förekommer. Alla som arbetar inom handikappomsor-
gen behöver veta hur vi bäst förebygger missförhållanden och vilka rutiner 
som gäller när något allvarligt inträffar.

Skriften går, på 28 sidor, igenom rutiner och tillvägagångssätt vid övergrepp 
och missförhållanden inom handikappomsorg. Den tar upp rättssäkerhet, lag-
stiftning och diskuterar de svåra frågorna runt arbete med stöd och service.
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S kolan är en plats där möten mellan män-
niskor utvecklar såväl dessa människor själ-
va som samhället i stort. Kanhända tänker 
vi först och främst på kunskapsutveckling, 

men även på människors sociala och personliga ut-
veckling. 

Föreställningen att människor utvecklas är inte ny. 
Frågan om hur de utvecklas har besvarats på skiftan-
de sätt över tid. Det kan framstå som en biologisk och 
psykologisk fråga, men också en sociologisk. Men 
målsättningen för utvecklingen kan också ligga på 
pedagogernas bord, hos dem som både arbetar med 
individuella utvecklingsplaner och navigerar efter 
nationellt uppsatta mål. Eller varför inte på filosofer-
nas bord, som en djupt existentiell fråga? 

Vem är utvecklingsstörd?
Bedömningen utvecklingsstörd utgör grunden för pla-
cering i särskola, så som det ser ut idag.  

Det kategoriska språkbruket hålls levande i skolans 

nu gällande styrdokument, trots att Världshälsoorga-
nisationen och Socialstyrelsen riktar vår uppmärk-
samhet på att miljön kan vara funktionshindrande.

Hur påverkar denna kategorisering eleverna?
I min avhandling lät jag unga vuxna komma till 

tals och berätta om bl.a. sin skolgång i särskolan. Då 
framkom en uppfattning, som är väl värd att lyfta 
fram och begrunda:

”... i de skolorna så finns det utbildning, för att ut-
bilda sig. Ja, det är då man ser att man är utvecklings-
störd, att man stör dem som utvecklas…”

Den som uttalat sig så är en ung man. För studiens 
räkning har han tillfälligt gett sig namnet Blomman. 

Han har alltså uppfattat sig själv som tillhörande 
en kategori, de utvecklingsstörda. Vidare har han lärt 
sig, att denna kategori tydliggörs i utbildningssam-
manhang, eftersom han förlägger själva kategorise-
ringsprocessen till skolans domäner. 

Utvecklingsstörning 
= att störa andra 

i deras utveckling?

Skälet till att man får lämna sin ordinarie 
klass och börja i särskolan är att man stör 
dem som utvecklas. Det är därför man 
kallas utvecklingsstörd. Den uppfattningen 
har Blomman när han reflekterar över sin 
tid i särskolan. Elisabet Frithiof funderar 
över vad kategoriseringen och vår syn på 
utveckling innebär för särskoleelever.

Av Elisabet Frithiof
Illustrationer: Matilda Malmberg
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Vissa elever stör andra elever
Enligt Blomman är skolan en utbildningsmiljö där 
människor utvecklas. Men den gemensamma utveck-
lingen tillsammans med andra innebär också att vissa 
elever kan ligga andra elever till last i utvecklingspro-
cessen. 

Blomman ser själv att han är utvecklingsstörd när 
han i den processen jämför sig med andra. Han inser 
att han stör andra i deras utveckling. Skolan har löst 
detta problem genom att införa särskolan. Där place-
ras de elever som stör andra elever. 

Särskolan är alltså till för de elever som stör dem 
som utvecklas. Blomman grundar denna sin uppfatt-
ning på erfarenheter från tio år i obligatorisk sär-
skola och fyra år i gymnasiesärskola. Sakligt framför 
han sin relationella ståndpunkt. Han resonerar om 
en tingens ordning och verkar tillfreds med denna. 
Men det är ord och inga visor!  

Många möten
Skoltiden för Blomman har betytt mycket och han 
ser tillbaka på många minnen, såväl goda som mind-
re angenäma. Han har mött kamrater, som han be-
hållit även efter skoltiden. 

Många lärare har passerat revy.  En del av dem han 
mött har han fäst sig vid. Andra förstod han sig inte 
på. Vissa lärare har han varit i konflikt med. Starka 
viljor stod uppenbarligen mot varandra. Men efter de 
år som gått kan han analysera vad som gick snett i så-
dana laddade möten och byta perspek-
tiv, så att han nu förstår hur motparten 
resonerade. Är inte det en utveckling, 
så säg? 

Har kvar lusten att lära
Blomman berättar om kunskaper som 
han under årens lopp utvecklat i sko-
lan, rena ämneskunskaper, men även 
andra färdigheter och visst konstnär-
skap. Kvar finns lusten att lära. 

Hans kunskapstörst hänger uppen-
barligen ihop med det samhälle han 
uppfattar sig delaktig i. Språkkunska-
per gagnar, inser han. Blomman skulle 
gärna vilja gå vidare med att lära ytterli-
gare ett språk, berättar han. Det är bra 
att kunna, inte minst när man reser ut-
omlands, hävdar han. Frågan är om det 
finns utbildningsvägar för honom att 
komma vidare på? Ett livslångt lärande 
för alla?
 
Det eviga barnet?
Idag finns även andra aktiviteter, som 
Blomman vill ägna sig åt, men som ”de 
helvuxna” – han kallar oss så – inte vill 
gå med på. 

Exempelvis älskar Blomman att 
gunga, men det får han inte göra. Den 
sysselsättningen provocerar tydligen 
”helvuxna” i hans omgivning. Å ena 

sidan verkar de uppfatta Blomman som den vuxna 
person han är. Och vuxna ska inte gunga. 

Samtidigt verkar de som bestämmer över honom 
och hans fritidsintressen, se honom som 
ett barn – det eviga barnet. Det betraktel-
sesättet lyfter många forskare fram som rå-
dande, även idag, när det gäller personer 
med kognitiv funktionsnedsättning. 

Hur utvecklas människor?
Alltså och om igen: Hur utvecklas män-
niskor? Och i riktning mot vad? Frågorna 
kvarstår och ter sig spännande. Dessutom 
hopar sig följdfrågorna. Vem kan bedöma 
en annan människas utveckling? I förordet 
till den andra upplagan av Salamancadekla-
rationen (1996) nämns något om detta: 

”Varje barn har en utvecklingspotential 
vars gränser ingen känner.”

Om det förhåller sig så, gäller det att ta 
vara på alla tillfällen till möten och samtal. 

Låt oss störa varandra!
De intressanta och innehållsrika samtalen 
med Blomman kom att ingå i min avhand-
ling. Så visst störde Blomman mig i min 
utveckling. Och det ska han ha ett hjärt-
ligt tack för! Jag fick mycket att fundera på 
och skriva om. 

Fram för fler mötesplatser i skola och 
samhälle där vi med alla våra olika olikhe-
ter bereds tillfälle till att störa och därmed 
utveckla varandra!

Elisabet Frithiof är fil dr 
och universitetslektor vid 
Växjö universitet. Hon 
har forskat i särskolans 
historiska rötter och om 
delaktighetens villkor för 
personer med utveck-
lingsstörning. Hennes 
doktorsavhandling: Me-
ning, makt och utbild-
ning : delaktighetens 
villkor för personer med 
utvecklingsstörning, 
2007, Växjö University 
Press, 264 sidor. Kan 
beställas från e-post: 
kerstin.broden@vxu.se 
Pris: 120 kr.

Nätupplagafinns på: 
www.diva-portal.org
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P ropositionen om den nya LSS-lagstiftningen 
har blivit försenad. Varför det? Jag får tag på 
Kenneth Johansson som just föreläst på en 

FOU-konferens i Falun.
– Det finns två anledningar till att det dröjer, säger 

Kenneth Johansson. Dels fick vi i LSS-kommittén för-
längd utredningstid och dels fanns ett stort tryck från 
remissinstanserna. Många önskade längre remisstid. 
Därigenom blev vår tidsplan orealistisk, vilket inte be-
höver vara någon nackdel. Tvärtom, det är bara bra 
att det får ta den tid som behövs. 

När kommer nya LSS?
Så när kommer då den nya lagen?

– Propositionen kommer kring årsskiftet. Sedan 
kommer motionstid och riksdagsbehandling under 
första halvåret 2010. Själva lagen kommer då att träda 
i kraft  den första januari 2011. 

Remissvaren
Remisstiden gick ut i februari i år. 300 remissvar har läm-
nats in. Kan du berätta lite om remissvaren och vilka frågor 
de tar upp?

– Det finns ingen officiell sammanställning av re-

missvaren. Men i det stora hela så har vår utredning 
fått ett bra mottagande. Några har invändningar, 
framför allt Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
och några enskilda kommuner, men det visste vi 
 innan. Det finns många bra synpunkter bland remiss-
svaren. Och dem tycker jag att regeringen ska lyssna 
på.

Kan du ge några exempel?
– De flesta är av mindre karaktär, t ex vårt förslag 

om att det ska ske registerkontroll på personal som 
ska jobba med barn. Flera har menat att det borde 
gälla även personal som jobbar med ungdomar och 
vuxna, och det har vi lyssnat på. Borde gälla all perso-
nal. En annan synpunkt är att ledsagarservicen måste 
få vara kvar. Det har aldrig varit meningen att den ska 
tas bort – vi har verkligen ansträngt oss att förklara att 
ledsagarservicen på intet sätt är ifrågasatt – den skulle 
ingå i den nya insatsen. Men detta har missförståtts. 
Därigenom tror jag att det är lika bra att denna insats 
får vara en egen tydlig insats.

En annan fråga är de avräkningsperioder som finns 
inom personlig assistans. Tidigare var det 12 månader, 
sedan införde vi 6 månader. Men det fungerar inte så 
bra tycker Försäkringskassan och många  andra. Så då 
lutar det åt att det kan få vara 12 månader. 

Hur ser det ut med den personliga assistansen? Fortsätter 
kostnadsökningen?

– Enligt den senaste prognosen så fortsätter kost-
naderna att öka, men inte lika mycket som tidigare.

Vem blir huvudman?
Hur blir det med huvudmannaskapsfrågan? Är det inte 
dags för regeringen att sätta ner foten så att vi slipper denna 
ständiga strid om huvudmannaskapet? Många kommuner 
har ju tagit den till intäkt för att inte ta LSS på riktigt 
allvar.

– Jag uppfattar inte det som en strid. En 100%-ig 
utredning lade fram förslaget som innebär fortsatt 
kommunalt huvudmannaskap, utom för den person-
liga assistansen. Det är den inriktning som jag förut-
sätter kommer att ligga  till grund för propositionen. 
Jag utgår också från att övriga partiledningar har för-
ankrat det förslaget i sina partier.

Hej Kenneth Johansson!

Kenneth Johansson (c) har arbetat som administrativ 
chef på Falu lasarett och varit ordförande i socialnämn-
den i Falun och i det lokala handikapprådet. Han kom 
in i riksdagen 1998 och har sedan dess varit ledamot 
av socialutskottet där han numera är ordförande.Han är 
ledamot i Socialstyrelsens och SAMHALL:s styrelse. Efter 
alliansens valseger 2006 blev han ordförande i LSS-kom-
mittén som förra året lade fram sitt slutbetänkande. 
LSS-kommittén föreslog bl a:
• att LSS ska fortsätta att vara en 
    rättighetslag, 
• att personlig assistans ska bli en helt 
    statlig insats,
• att det införs en ny insats, Personlig 
    service med boendestöd,
• att personer med psykiska funktionshinder 
   får rätt till daglig verksamhet och
• att Råd och stöd ersätts med Särskilt expertstöd.

med den nyaHur går det 
 

     

    LSS-lagen?
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Det innebär att vi kan förvänta oss att det är den lös-
ningen som kommer att gälla i framtiden?

- Ja.

Daglig verksamhet
Kommer hela personkrets tre få rätt till daglig verksamhet, 
eller blir det bara de med psykiska funktionshinder?

– Vårt förslag om att även personer med psykiska 
funktionshinder ska få rätt till daglig verksamhet har 
fått mycket stöd i remissvaren. Det är glädjande. Jag 
delar också uppfattningen att hela personkrets tre 
borde omfattas av denna rättighet. Men vi valde att 
ta den utvecklingen i flera steg. Just nu är det bara 
personer med psykiska funktionshinder som vi har 
utrett och kartlagt. Min tro är att i två steg kommer 
även de övriga i personkrets tre att få den rättigheten.

Boendestöd
Personlig service med boendestöd ska bl a ersätta stöd till 
dem som idag får personlig assistans mindre än 20 tim/
vecka. Kommer propositionen att se ut så som LSS-kommit-
tén föreslog när det gäller denna insats?

– I stort kommer insatsen att se ut som den gjor-
de i förslaget. Det är två saker som diskuterats. Dels  
20-timmarsgränsen för personlig assistans. Den kom-
mer troligen att vara kvar. Och dels taket på 40 tim-
mar/vecka för denna insats. Där kommer troligen en 
förändring att ske.

Personalkompetensen
Varför görs ingenting åt den fortgående försämringen av 
personalkompetensen?

– LSS-kommittén redovisade bara behovet. När det 
gäller de konkreta insatserna för att förbättra perso-
nalens kompetens och utbildning jobbar vi med det 
på annat sätt.

Hur då?
– Vi trycker på mot socialdepartementet.

Det är nu det ska bli verkstad!
Känns det som om du börjar bli färdig med LSS-frågorna 
nu?

– Nej, inte på långa vägar! Det är nu det ska bli 
verkstad! Nu trycker vi på för att departementet ska 
bli klar med sin proposition. Sedan ska den med liv 
och lust riksdagsbehandlas i socialutskottet där jag är 
ordförande.

Säger Kenneth Johansson och hastar vidare till fly-
get. Han ska fara till Österrike och hälsa på sin son.

– Han studerar på Linköpings universitet och tredje 
året på utbildningen är förlagd i Österrike. Ska bara 
stanna över weekenden och se till så att han får den 
resväska som han lämnade hemma. Ska bli skönt, i 
Wien är det 27 grader nu, till skillnad från här i Falun 
där det är rejält mulet. 

               HH

Hej Kenneth Johansson! Egenvård  

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av 
om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som 
egenvård. SOSFS 2009:6 (M och S).
Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av 
egenvård. Meddelandeblad Juni 2009.
Finns för nedladdning på: www.socialstyrelsen.se

Det har kommit nya föreskrifter om egenvård. De gäl-
ler även den som får insatser med stöd av LSS. Med 
egenvård menas en hälso- och sjukvårdsinsats som 
den enskilde själv utför, eventuellt med stöd av icke 
sjukvårdsutbildad personal eller närstående. 

D e som är ansvariga för en hälso- och sjukvårds-
insats (i regel en läkare och/eller en sjukskö-

terska) ska bedöma om en åtgärd kan utföras som 
egenvård. Avgörande är vad patienten kan klara på 
egen hand på ett tryggt och säkert sätt. 

Man ska vid bedömningen samverka och planera 
hur egenvården ska utföras tillsammans med perso-
nal och ev. närstående. Bedömningen ska dokumen-
teras och följas upp.

Vårdgivaren ansvarar för samverkansrutiner på 
verksamhetsnivå. Denne får överlämna ansvaret 
för att fastställa rutinerna till verksamhetschef eller 
medi cinskt ansvarig sjuksköterska. 

Ibland behöver den enskilde praktisk hjälp för att 
utföra egenvården. Personal kan ha förvärvat stor 
kunskap om en enskild patients behov och kan i vissa 
fall klara av att utföra åtgärder som normalt kräver 
medicinskt utbildad personal, men då räknas som 
egenvård.

Läkemedel
Det är bara när den enskilde själv kan ansvara för sina 
läkemedel, som det kan bli fråga om egenvård. Pa-
tienten skall vara medveten om vilka läkemedel som 
ska tas, när de ska tas, vad förpackningen innehåller 
etc.. 

Praktisk hjälp kan bestå i allt från att öppna för-
packningen till att ge tabletten i munnen under 
förutsättning att det sker på patientens initiativ och 
önskemål. Klarar patienten inte dessa krav är läke-
medelshanteringen en del av den hälso-och sjukvård 
som kan delegeras till personalen att utföra. 

Kostnadsfritt stöd i bostaden
Avgift får enligt LSS endast tas ut för den enskildes 
privata bostad, fritidsverksamhet och för kulturella 
aktiviteter. Detta innebär att det stöd, den service och 
den omvårdnad, liksom den hälso- och sjukvård som 
kan ges i en sådan bostad, skall vara kostnadsfri. 

Den hälso- och sjukvård som ges på vårdcentral el-
ler sjukhus betalar den enskilde som andra med gäl-
lande högkostnadsskydd. 

Kammarrätten i Jönköping har fastställt (mål 3572-
05) att medicintilldelning inte får avgiftsbeläggas. 

      KG
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L agen om Valfrihetssystem (LOV) har tagits av 
riksdagen och gäller sen första januari i år. La-
gen är tänkt att fungera som ett komplement 

till Lagen Om Offentlig upphandling (LOU) och den 
kan tillämpas på bl.a. LSS-verksamheterna. Vad vill 
man då med LOV? Jag skall nedan gå igenom några 
av politikernas ambitioner och tillföra mina kritiska 
synpunkter.

Jag kommer här att koncentrera mig på daglig 
verksamhet, då jag inte känner till boende och kort-
tidsvistelse särskilt väl. Det finns det andra som gör.

Kan man välja den bästa kvaliteten?
Redan i propositionens (2008/09:29) förord anges 
målsättningen:

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens 
mellan leverantörerna. Den enskilde ges istället möjlig-
het att välja den leverantör som han eller hon uppfattar 
tillhandahåller den bästa kvaliteten.
Vad betyder då detta? Dagliga verksamheter ska 

alltså inte konkurrera med pris, utan med kvalitet. 
Man har således gjort en slags boskillnad mellan 
dessa två. Men, är detta verkligen möjligt? Vad är i 
så fall kvalitet i daglig verksamhet, som inte har med 
pengar att göra? Ja, vad betyder egentligen ”goda lev-
nadsvillkor” eller ”meningsfull sysselsättning” i LSS? 

Som jag ser det så finns det en rad högst påtagliga 
kvalitetskriterier under LSS-paraplyet:

• Personaltäthet. Antalet arbetstagare på varje 
personal är relaterat till den verksamhet som be-
drivs och hur mycket hjälp den enskilde behöver. 
Det är mätbart hur många timmar/minuter var 
och en får direkt personalstöd.
• Verksamhetsidé: långsiktig och kortsiktiga 
mål/plan med verksamheten och den enskilde. 
Eventuell pedagogisk idé.
• Personalens utbildning/fortbildning i yrket. 
Personalhandledning.
• Kontinuitet i verksamhet och personalstab.
• Bra (rimliga) löner.
Det är av sådana saker som kvalitet i daglig verksam-

het består. Men, kostar det något? 

Inga kvalitetskriterier
I LOV-utredarens uppdrag ingick också att lämna 
förslag till nationella krav och kvalitetskriterier. Den-
ne valde dock att avstå från detta. 

Vad jag kan förstå anser utredaren att det inte be-
hövs någon avgränsning av det kommunala självstyret 
med ovidkommande resonemang om omsorgskvali-
tetens faktiska innehåll. 

Kvalitet och pengar
Det är förstås inte rimligt att dela upp kvalitet och 
pengar på det här viset. I allt tal om ”goda levnadsvill-
kor” och ”meningsfull sysselsättning” måste pris och 
kvalitet kopplas samman.

Det LOV:en nu försöker göra är att spänna vagnen 
för hästen, på det viset att kommunerna först bestäm-
mer sig för den tariff som skall gälla för bedömning-
arna för daglig verksamhet (7 nivåer), varpå man 
överlåter åt den enskilde att välja var han/hon bäst 
kan få det han/hon eftersöker. ”Meningsfullheten” 
och ”de goda levnadsvillkoren” blir således helt och 
hållet upp till den enskilde. 

Ännu besvärligare blir det förstås när kommunen 
(som nu i Stockholm) drastiskt sänker ersättningarna 
till de enskilda verksamheterna. Man har, för detta 
ändamål, använt de svårt bantade kommunala verk-
samheterna som likriktare/prisbestämmande.

Ingen kvalitet att prata om
Den enskildes valmöjligheter är tänkt att stärka ”den 
enskildes rätt till självbestämmande beträffande  vård-, 

LOV 
– ett fall 
   bakåt?

Av Kenneth Thorstensson

Kenneth Thorstensson arbetar på Franstorpsgårdens dag-
liga verksamhet. Han har länge engagerat sig i ett nätverk 
för olika kulturella inriktningar inom LSS-verksamheten i 
Stockholm. 
E-post: kenneth.thorstensson@franstorp.com

Självporträtt.
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omsorgs- och stödinsatser” . Men efter den tilltänkta 
hårdbantningen (läs: svältkur) under 2000-talets för-
sta decennium, så finns inte längre någon nämnvärd 
kvalitet att prata om. 

Jag läser i tidningen hur Vårdval Stockholm tvingas 
in i det allra krassaste kvantitetstänkande för att klara 
ekonomin. Nu vill man föra in LSS-gruppen i samma 
inhumana tänkande. 

Skulle ett valfrihetssystem fungera förutsätter detta 
förstås att det måste finnas pengar att tillmötesgå de 
kvalitetskrav som LSS och den enskilde ställer. Propo-
sitionen låtsas också som om detta vore fallet. Men så 
är det inte. Som det nu ser ut så kommer den dagliga 
verksamheten mest av allt att handla om en slags ”me-
ningsfull” förvaring. 

Prissättningen tillåter ingen reell kvalitet
Det fria valet anses också uppmuntra ”nytänkande 
och mångfald”, samt ge ” bättre möjligheter för kvin-
nors företagande och större möjligheter för små fö-
retag att vara leverantörer till offentlig sektor”. Om 
nu kvaliteten skall avgöra (vilket är många idéburna 
verksamheters enda verkliga argument) och samti-
digt prissättningen inte tillåter någon reell kvalitet 
över huvud taget, så bör man inse att tron på något 

Självporträtt.

nyföretagande inte är särskilt klokt. Vem vill starta 
företag, då man varken kan genomföra det man tror 
på eller kan tjäna ihop till brödfödan? Det ligger en 
olöslig konflikt i detta.

Ett angrepp på LSS
I propositionen står det: ”Förslaget får inte några ne-
gativa konsekvenser för den kommunala självstyrel-
sen ”. I själva verket flyttar LOV över ansvaret för ”de 
goda levnadsvillkoren” och den ”meningsfulla dagliga 
sysselsättningen” från samhället (rättigheten) till den 
enskilde individen (valet).  Det är förstås ingenting 
annat än ett angrepp på rättighetslagstiftningen och 
LSS. Statsvetaren Barbro Lewin menar att all form av 
LSS-tänkande har glömts bort i propositionen och 
att man inte tagit någon hänsyn till de begränsningar 
som LSS sätter för det kommunala självstyret. 

Förhindra urartning
Det är därför viktigare än någonsin att samla alla LSS-
vänner och demokratiska krafter, och göra gemen-
sam sak för att förhindra en fullständig urartning av 
omsorgerna.

  

L agen om valfrihetssystem (LOV) innebär att 
kommunerna kan införa ett system där den 
enskilde fritt ska kunna välja vem som ska 

utföra den insats som man har rätt till. Villkoret är 
att den som utför tjänsten har tecknat kontrakt med 
kommunen.

Inget krav på kollektivavtal
En nationell webbplats (www.valfrihetswebben.se) 
har inrättats där kommunerna annonserar så att oli-
ka utförare kan erbjuda sina tjänster.

Kommunen får ställa särskilda sociala och miljö-
mässiga villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras, men 
kommunen kan inte ställa krav på att utföraren ska 
ha tecknat kollektivavtal för sina anställda. Kommu-
nen får inte heller begränsa antalet utförare.

Den ekonomiska ersättningen ska vara lika för alla.
Om kommunen har egen verksamhet ska den inte få 
mer betalt. Kommunen har skyldighet att informera 
om alla alternativ som den enskilde kan välja.

Ickevalsalternativ
För den som inte vill välja ska ”den upphandlande 
myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ.” 
Även för ickevalsalternativet kan kommunen anlita 
en privat utförare.

210 kommuner vill införa LOV
Göran Holmström som är politisk sakkunnig på soci-
aldepartementet säger att syftet med LOV är att skapa 
valfrihet och självbestämmande för dem som får stöd 
av kommunerna. Idag är 85% av LSS- verksamheter-
na kommunalt drivna och det vill man ändra på. 

Regeringen har anslagit stimulansmedel till de 
kommuner som vill ansluta sig till LOV (ca 2 milj 
kr/kommun). 210 kommuner har ansökt om sådant 
bidrag och är i full färd med att utreda hur man ska 
införa LOV. 

39 kommuner har infört LOV på något område, 
främst hemtjänst, hemvård, ledsagning, avlösning, 
daglig verksamhet och familjerådgivning. 

Vad innebär LOV?
LSS-stödet i landets alla kommuner håller på att stöpas om. Marknaden, mest 
i form av stora vårdbolag, håller på att ta över utförarrollen. Regeringen har 
infört en ny lag, LOV, som man hoppas ska öka valfriheten för den enskilde.
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B arbro Lewin har forskat om vilka faktorer som 
påverkar volymen av LSS-beslut. 

I en undersökning som presenterades 2006 
(se Intra 2/06) kom hon fram till att de kommuner 
där landstingen hade vårdhem och andra inrättning-
ar gav mer LSS-stöd än andra kommuner. Detsamma 
gällde Norrlandskommuner. Kommuner med lång-
varigt vänsterstyre gav också mera stöd än de med 
annan politisk färg. I en första analys gav rikare kom-

muner mindre LSS-stöd, men vid slutanalysen visar 
det sig att resurser inte spelar någon roll. 

Tre olika kommuner
Kvantitativa mått på antalet LSS-beslut är trubbiga. 
Därför är också orsakerna till skillnaderna  svårbe-
dömda. Särskilt gäller det de orsaker som har att göra 
med drivkrafter och engangemang hos politiker och 

I vissa kommuner finns ett betydande engagemang och klara politiska ambitioner när det 
gäller LSS-stödet. I andra kommuner är ointresset påfallande. Är det orsaken till de stora 
olikheter som råder mellan kommunerna när det gäller tillämpningen av LSS?  Barbro 
Lewin har undersökt hur olika kommuner ser på LSS.

Skam och likgiltighet 
påverkar LSS-beslut

Fyra stora vårdbolag
I de kommuner som infört LOV för delar av verksam-
heten har utförarna fördelat sig som så: 50% drivs av 
fyra stora vinstdrivna vårdbolag, resten drivs av mind-
re företag. (Det troliga är att många av de mindre 
företagen så småningom kommer att köpas upp av 
de stora).

LOV och LSS
LSS fanns inte med i direktiven till den utredning 
sm föregick LOV. Inga experter från handikapporga-
nisationerna har deltagit i arbetet. Därigenom finns 
ingen anpassning till det speciella med LSS – att det 
är en prioriterad rättighetslagstiftning som ska leda 
till ”goda levnadsvillkor”, inte ”skäliga levnadsvillkor” 
som i SoL.

Två kommuner har infört LOV för LSS. Det gäller 
daglig verksamhet och ledsagning (Uppsala och Sol-
lentuna). Stockholm är på gång både för boende och 
daglig verksamhet. Målsättningen är att privatisera 
alla gruppbostäder och dagliga verksamheter. 

För att få en ”rättvis” prissättning har man inrättat 
ett centralt bedömningskansli. Där får alla som har 
rätt till LSS sina behov undersökta och därefter en 
”prislapp” som sedan ska gå till den utförare som ger 
stöd. Kommer den ”prislappen” att motsvara de fak-
tiska kostnaderna? Kommer den enskilde och den-
nes närstående att få något inflytande på behovsbe-
dömningen? Kommer ”prislappen” att räcka till för 
att täcka kostnaderna för den omfattning och den 
kvalitet som i insatsen som motsvarar behoven?

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges kommuner och landsting har helhjärtat 
ställt sig bakom LOV. Men enligt Greger Bengtsson 
på SKL har man stött på patrull när det gäller LSS-
området eftersom verksamheten är så komplex.

– Det är enklare med hemtjänst, säger han. Det 
finns ett stort behov av kunskap om LSS-verksam-
heterna och det kommer att ta tid att få fram fung-
erande valfrihetssystem för den verksamheten. Den 
ekonomiska krisen har också inneburit svårigheter 
att införa valfrihetssystem. Kommunerna har helt en-
kelt inte tillräckligt med pengar.

Kommentar:
Kommer LOV att leda till ökad valfrihet och förbätt-
rad kvalitet som politikerna och SKL lovar? Förhopp-
ningsvis kommer forskningen att ge svar på detta om 
några år. 

En av drivkrafterna i den pågående omvandlingen 
är – kan man ändå konstatera –  rent politisk. Målsätt-
ningen är att få in marknadslösningar över hela lin-
jen, oavsett vilka följder det får för den enskilde. Hur 
kommer detta att på sikt påverka innehållet i stödet?

SKL har alltid velat slippa LSS. Kanske tror man att 
det blir enklare för kommunerna om olika privata ut-
förare tar över all verksamhet och den enskilde själv, 
genom sina val, blir den som ytterst bär ansvar för 
stödets kvalitet. Man tror säkert också att man kan 
pressa kostnaderna den vägen. Det motsatta är nog 
på sikt troligare.
     HH
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Barbro Lewin är med. dr. och 
f.d. föreståndare för Centrum för 
forskning om funktionshinder i 
Uppsala.
Läs mer:
Barbro Lewin. Skam, likgiltighet 
och eldsjälar. – Tre studier om 
LSS-reformen och det kom-
munala självstyret. Kommunal 
ekonomi och politik. Vol. 13, nr 
2, sid 7 – 26. Juni 2009.

ansvariga tjänstemän. För att få ett grepp om det har 
Barbro Lewin intervjuat ett tjugotal personer – poli-
tiker, tjänstemän och representanter för FUB – i tre 
kommuner i ett län, som hade en av landets största 
volym av omsorger vid kommunaliseringen 1995. 

Hon valde kommunerna med hänsyn till volymen 
på LSS-insatser. Den kommun som har den lägsta 
volymen – hälften av riksmedeltalet – kallar hon för 
Lågby, den som har en volym kring riksmedeltalet 
för Medelby och den med en volym betydligt över 
för Högby. 

De tre kommunerna ligger inte i Norrland och de 
har ett befolkningsantal under 10 000. Socialdemo-
kraterna har varit och var fortfarande vid undersök-
ningen starka i de tre kommunerna. De borgerliga 
hade dock fått majoritet i Lågby. 

Lågby
Lågby har ingen egen LSS-verksamhet – den köper 
sådan från en grannkommun. Man har ej heller – 
liksom de två andra – en egen särskola.

Det finns inget tryck från politiska socialnämnden 
eller fullmäktige, säger kommunstyrelsens ordföran-
de, som är ny i politiken. Det är ingen politiskt skilj-
ande fråga. 

Socialnämndens ordförande sedan sex år tillbaka 
säger sig vara dåligt insatt i LSS-tillämpningen. Men 
man måste betala mycket till LSS-utjämningssyste-
met, säger han. Politikerna vet inte om det finns nå-
gon handikappolicy och har ingen kontakt med han-
dikapporganisationer. Personer som behöver stöd 
flyttar till grannkommunen. ”Vi har gjort det lätt för 
oss...Det känns inte rätt”, säger han. LSS-handlägga-
ren är inte heller nöjd med situationen. 

En FUB-medlem sitter med i handikapprådet. Där 
avhandlas inga ärenden som angår FUB, bara pen-
sionärerna, säger vederbörande. Några egna initiativ 
har han inte tagit. 

Medelby
Här har politiker och tjänstemän lång erfarenhet av 
social verksamhet. Kommunen har en handikapplan. 

LSS är ingen politisk fråga alls, den diskuteras inte, 
säger kommunstyrelsens ordförande. ”Vi lever på ett 
bra sätt upp till förväntningarna.” Han liksom en an-
nan politiker påpekar att det är A och O att man har 
bra tjänstemän, eftersom man som fritidspolitiker 
inte kan ha kunskaper, utan måste förlita sig på dem.

Även LSS-handläggaren menar att Medelby har en 
en bra LSS-verksamhet. Man har dock haft en hand-
full beslut, som legat icke verkställda, även om veder-
börande fått andra insatser under tiden. 

FUB-ordföranden, som har varit politiskt aktiv i so-
cialnämnden, instämmer, men klagar över den mini-
mala aktiviteten bland sina egna i FUB.

Högby
I Högby fanns tidigare ett vårdhem för vuxna. Kom-
munstyrelsens ordförande var med vid kommunali-
seringen. ”Hela mitt liv har jag ägnat åt äldre och 
funktionshindrade. Jag brinner för frågorna. Högby 
har lyckats. Vi är för bra! Folk flyttar hit. Visserligen 

är verksamheten kostnads-
drivande, men det är det 
värt, för det gäller en utsatt 
grupp.” Och socialnämn-
dens ordförande är inne på 
samma linje: ”Handikappla-
nen är ett starkt dokument...
ett skalldokument.”

LSS-handläggarna säger 
att politikerna lägger sig inte 
i. Vi ser behovet, de måste 
verkställa. Pengar tittar vi 
inte på. 

Det funkar bra, säger FUB-
ordföranden. Men föräld-
rarna är emot bussningen av 
särskoleelver.

Kommentar 
Barbro Lewin konstaterar 
att i Lågby fattas ett mycket 
lågt antal LSS-beslut. Man 
har valt att göra det minsta 
möjliga. Det är fråga om en 
passiv laglydnad. Flera utsagor tyder på en likgiltig-
het för LSS-reformen. Och man känner skam. LSS-
handläggaren verkar vara ganska ensam i sitt engage-
mang. 

Den bristande tillgängligheten både vid beslut och 
utförande i Lågby hotar likvärdigheten i betydelsen 
lika behovsuppfyllelse, anser Lewin. Situationen är 
sannolikt inte unik, utan det finns all anledning befa-
ra att likabehandlingsprincipen är hotad även i andra 
kommuner. Det spelar roll var man bor.

För att närhetsprincipen skall kunna värnas måste 
den enskildes valfrihet stärkas så att man kan få bättre 
möjligheter att bo kvar i sin egen kommun. I LSS 
sägs inget om att stödet måste ges där den enskilde 
bor om han eller hon begär det och LSS-kommittén 
har inte tillräckligt beaktat detta problem. Sannolikt 
är det nödvändigt att riksdagen inför en sådan rätt i 
LSS, anser Barbro Lewin.

            KG

Beställ från: intra@swipnet.se, eller: www.intra.info.se

Ett tips!

E n grundlig information 
som riktar sig till poli-

tiker och andra förtroen-
devalda. Här beskrivs hur 
handikappomsorgen är or-
ganiserad och vilka lagar, 
regler och målsättningar 
som styr. Här förklaras de 
grundläggande begreppen 
och här finns den historis-
ka bakgrunden. 16 sidor. 

en skrift för

förtroendevalda

Pris per ex    40 kr 
10 ex            30 kr per ex 
30 ex       25 kr per ex
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N är kommunerna tog över ansvaret för LSS 
1995, överfördes ansvaret för tillsynen 
(utom för hälso- och sjukvården) från Soci-

alstyrelsen till länsstyrelserna. Skälet var den ökade 
decentraliseringen av insatserna, allt fler enskilda 
verksamheter och samordningen med tillsynen över 
övrig socialtjänst. Det skulle också bli lättare att ge 
råd och information till såväl dem som bedrev verk-
samheter som till allmänheten. Länsstyrelserna fick 
20 tjänster för detta (mindre än en per länsstyrelse!).

Det blev inte bra
Redan efter några år upptäckte man brister. Riksre-
visionen och en statlig utredning avslöjade allvarliga 
fel: Länsstyrelserna tolkade sitt uppdrag helt olika, 
det fanns brister både i  tillsynen och i uppföljningen 
och samarbetet med Socialstyrelsens regionala enhe-
ter fungerade dåligt. Man fann länsstyrelser där verk-
samheten legat nere under lång tid p. g. a. vakanser 
eller brist på rätt kompetens. 

Regeringen föreslår nu, i en proposition, att tillsy-
nen ska återgå till Socialstyrelsen. Man anser att nuva-
rande ordning gör det svårt att styra över den sociala 
tillsynen, eftersom de 21 länsstyrelser-
na är fristående.  Man har även svårt 
att få en samlad bild av tillsynen. – Det 
låter som den obotfärdiges förhinder!

Socialstyrelsens sex tillsynsenheter 
fungerar bättre, anser regeringen. Där 
finns ett centralt styrande kansli och 
gemensam planering. Men man säger 
inget om att även de har brustit grovt i 
sin tillsyn av hälso- och sjukvården vid 
främst gruppbostäderna!

Nya tag
Regeringen skriver att tillsynen måste bygga på en 
professionell förvaltningsmodell utifrån handläg-
gare och personal, som har expertkunskap inom det 
område som de är verksamma. Besluten ska vila på 
kunskap och hög kompetens. 

Man skriver att tillsynsmyndigheten måste bli all-
mänt känd och lätt att komma i kontakt med. – Att 
det sista motverkas av att det blir sex istället för 21 
myndigheter att vända sig till, säger man inget om!

Fristående tillsynsmyndighet?
Utredningen, som tog fram förslaget om förändrad 
tillsyn, föreslog att överföringen till Socialstyrelsens 
tillsynsenheter skulle vara ett första steg. Det andra 
borde bestå av att man bildar en renodlad tillsyns-
myndighet fristående från Socialstyrelsen. Men de 
flesta remissinstanserna tycker att man bör ta steg två 
på en gång. Regeringen anger emellertid att detta 
andra steg får får vänta tills man gjort en utvärdering 
av det första.

Samtliga anställda som arbetar med tillsyn bör få en 
gemensam utbildning.  Därefter ska de få en intro-
duktionsutbildning när de anställs, och sedan åter-
kommande fortbildning.

Barnens rätt
Regeringen uppehåller sig i propositionen mycket 
kring tillsynen av barn och unga som får insatser ge-

nom SoL och LSS. Man ska vid sin tillsyn 
lyssna på barnet, om det antas att det 
inte tar skada av samtalet, och det ska 
få ske utan vårdnadshavarens samtycke 
och utan att denne är närvarande. 

Man föreslår även en treårig försöks-
verksamhet med tillsynsombud för barn 
placerade i familjehem. De ska besöka 
hemmet minst fyra gånger om året. So-
cialstyrelsen ska utse dem och bekosta 
verksamheten.

Vad är tillsyn?
Begreppet tillsyn ges en något mera begränsad inne-
börd än vad det i allmänhet anses innebära. Tillsynen 
ska kontrollera att lagar och andra föreskrifter följs 
och tillämpas. Det gäller även de mål och anvisningar 

Socialstyrelsen återtar tillsynen

 Ordning på torpet?  

Samordnad och tydlig 
tillsyn av socialtjänsten. 
Regeringens proposition 
2008/9:160. 189 sid. 
Kan beställas på tel 08-
786 58 10. Pris 75 kr + 
moms och porto.
Finns för nedladdning på: 
www.regeringen.se 
(sök under Publikationer)

Länsstyrelsernas tillsyn över socialtjänsten, inklusive LSS, förs över från 
länsstyrelserna till Socialstyrelsen i januari nästa år. Därigenom samord-
nas den med tillsynen över hälso- och sjukvården. Möjligheter att avhjälpa 
missförhållanden och förbjuda verksamhet ökar. Tillstånd för enskild verk-
samhet ska ges av Socialstyrelsen, som även övertar kommunernas ansvar 
för den löpande tillsynen av dem. 
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som anges i lagar och föreskrifter. Man ska även gran-
ska hur kommunen samverkar med andra, hur de 
planerar sina insatser och hur de arbetar för att täcka 
utbildningsbehovet. De ska även kontrollera hur che-
ferna har möjlighet att utöva sitt ledarskap och vilka 
krav som kommunen ställer vid upphandlingar och 
hur avtal sluts med andra om att utföra uppgifter. 

Råd och vägledning och förelägganden
Socialstyrelsen ska som förut lämna råd och vägled-
ning till allmänheten och kommunerna. Den ska 
dock inte uppträda som konsult gentemot kommu-
nen och uttala sin åsikt om hur ett enskilt ärende ska 
handläggas. Man ska anordna konferenser, semina-
rier och andra träffar i syfte att sprida de erfarenhe-
ter man får genom tillsynen.

Det införs en rätt för Socialstyrelsen att utfärda fö-
relägganden att avhjälpa sådana missförhållanden 
som har betydelse för enskildas möjligheter att få de 
insatser de har rätt till. Föreläggandet kan förenas 
med vite. En verksamhet ska också kunna förbjudas. 

Enskild verksamhet och register
Socialstyrelsen ska ansvara för tillsynen av enskild 
verksamhet. Därmed upphör kommunernas ansvar 
för dem. Däremot ska kommunen följa upp sina egna 
placeringar. När kommunen sluter ett avtal och låter 
någon annan utföra uppgifter, förblir verksamheten 
en kommunal angelägenhetet. Kommunen bär fort-
sättningsvis huvudansvaret och har det yttersta ansva-
ret för verksamheten. Både enskild verksamhet, och 
sådan som drivs enligt avtal, ska anmälas till Social-
styrelsen.

Socialstyrelsen ska föra ett centralt register över 
verksamheter enligt SoL och LSS.

Blir det bättre?
Blir det bättre med Socialstyrelsen än med länssty-
relserna?

Ja, sannolikt. Men det kommer att ta tid, som vid 
alla sådana här omorganisationer.

     KG

Göteborg (för Västra Götalands samt Hallands län)
Adress: Socialstyrelsen
 Box 53148
 400 15  GÖTEBORG
Tel:  075-247 30 00
E-post:  socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Vasagatan 45, 3 tr

Jönköping (för Östergötlands, Jönköpings och 
       Kalmar län)
Adress: Socialstyrelsen
 Box 2163
 550 02 Jönköping
Tel:  075-247 30 00
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Målargatan 3, plan 5

Malmö (för Skåne, Kronobergs och Blekinge län)
Adress: Socialstyrelsen
 Box 4106
 203 12 Malmö
Tel: 075-247 30 00
E-post:  socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Norra Vallgatan 64

Här är de som ska sköta tillsynen i framtiden!
Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter

Stockholm (för Stockholms och Gotlands län)
Adress: Socialstyrelsen
 Regionala tillsynsenheten
 106 30 Stockholm
Tel: 075-247 30 00
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Rålambsvägen 3

Umeå (för Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens
            och Norrbottens län)
Adress: Socialstyrelsen
 Box 34
 901 02 Umeå
Tel: 075-247 30 00
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Nygatan 18-20

Örebro (för Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands Dalar-
nas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län)
Adress: Socialstyrelsen
 Box 423
 701 48 Örebro
Tel: 075-247 30 00
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Olaigatan 15
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D et är utmärkt att Stockholms läns landsting 
har tagit fram en rapport om hälso- och sjuk-
vård till vuxna personer med utvecklings-

störning. Här kommer ett redigerat utdrag:
Med tillståndet utvecklingsstörning följer ofta en 

särskild sjuklighet av både fysisk och psykisk art, som 
inte alltid är lätt att upptäcka. Det är vanligt att de 
med mindre kända diagnoser felbehandlas och ett 
stort antal står på psykofarmaka under år eller de-
cennier (!) utan säker indikation och utan adekvat 
uppföljning. 

Det saknas i många fall resurser och kunskaper 
för att ge dem med svårkontrollerad epilepsi rätt be-
handling. 

Medicinska problem hos rörelsehindrade är svåra 
att upptäcka och åtgärda, särskilt spasticitet hos dem 
som inte kan kommunicera. 

Sannolikt är många med kroniska synnedsättning-
ar inte upptäckta och hörselnedsättning är mycket 
vanlig. 

Det behövs en individbaserad tandvårdsprofylax 
för att upprätthålla en acceptabel munhälsa. 

Övervikt och fetma, liksom undervikt, är de folk-
hälsoområden där utvecklingsstörda personer skiljer 
sig som mest från normalbefolkningen. Förebyggan-
de insatser saknas i stort sett. Kvinnor deltar troligen 
inte i mammografi och cellprov tas inte i önskvärd 
utsträckning.1)

Detta är en allvarlig tillkortakommandelista. Det är 
uppenbart nödvändigt med kraftigt utökade insatser.

Program för hälsokontroller
Det finns en internationell organisation som utfärdat 
en rekommendation för hälsokontroller av vuxna 
personer med utvecklingsstörning. Rekommenda-
tionen är viktig då systematiska hälsokontroller san-
nolikt endast görs undantagsvis i vårt land. 

Här är några av rekommendationerna: 
• Kontroll av syn och hörsel vid 45 års ålder och där-
efter vart femte år. För dem med Downs syndrom 
synkontroll från 30 års ålder och hörselkontroll 
vart tredje år hela livet.
• Kontroll av näringstillståndet genom vikten, för-
mågan att äta och en värdering av intaget av mat 
och dryck. Kontrollera eventuell förstoppning. Till-
gång bör finnas till dietist. 
• Epilepsi: årlig bedömning av medicineringen och 
biverkningar. Säkra behovet av att ge rektal Stesolid 
vid svåra anfall.
• Årliga sköldkörtelprov hos dem med sådan sjuk-
dom och hos dem med Downs syndrom. Hos alla 
andra prov vart tredje till femte år.
• Identifiera och behandla refluxsjukdom och sjuk-
dom på bas av Helicobacter-infektion.
• Bentätheten bör mätas med osteodensitometri 
hos alla en gång i tidigt vuxenliv, hos kvinnor när 
menstruationerna upphör och hos män med hypo-
gonadism.
• Gå igenom medicinlistan helst var tredje månad, 
särskilt om det är fråga om polyfarmaci, dvs om per-
sonen har flera olika läkemedel.
• Immuniceringsprogram bör följa nationella rikt-
linjer. Immunisering mot hepatit A och B kan vara 
särskilt indicerat.
• Minst 30 minuters måttligt intensiv fysisk aktivitet 
för alla de flesta, helst alla dagar. Särskilt tränings-
program för dem med kardiovaskulära tillstånd 
och dem med begränsad motorik.
• Regelbundna och heltäckande fysiska bedöm-
ningar hos distriktsläkare eller motsvarande. Per-
son utan etiologisk diagnos bör remitteras för ge-
netisk utredning i intervaller.
• Cellprovtagning om kvinnan varit sexuellt aktiv 
och mammografi som för andra.
• Kontroll av munhälsan regleras i Tandvårdslagen 
och Socialstyrelsens meddelandeblad mars 2004. 
Det innebär en skyldighet för landstinget att be-
driva uppsökande verksamhet, bedöma munhäl-
san och ge kommunens personal handledning och 
utbildning.

Behov av hälso- och sjukvård
Vilka behov av hälso- och sjukvård har vuxna personer med utvecklings-
störning? Mera och annorlunda enligt en grupp sakkunniga, som på upp-
drag av Stockholms läns landsting skrivit en rapport. 

1) 26 läkare skrev i Dagens Medicin 13/07 att den 
medicinska tillsynen över personer med utvecklings-
störning har försämrats trots riksdagens beslut om 
prioritering. ”Vi har sett ett otal fall av felaktig läke-
medelsbehandling som initierats på  oklara grunder, 
men som trots det har kvarstått i decennier. Recept 
förlängs och doseringar höjs utan att vare sig effekt 
eller biverksningar utvärderas tillfredsställande.” 
Ref. i Intra 4/07.
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Förslag till förbättringar
• Man måste säkerställa att varje vuxen person med 
utvecklingsstörning har tillgång till en allmänläka-
re som har specifika kunskaper om utvecklingsstör-
ning. I dennes uppdrag bör ingå bl a hälsokontrol-
ler, regelbunden översyn av läkemedelsbehandling 
och att vid behov konsultera annan specialist. 
• Det ska finnas rutiner och strukturer som säker-
ställer samverkan mellan vårdcentral, kommun 
och vuxenhabilitering. Vid sjukhusvård ska man 
göra en samlad utredning om patientens behov i 
samarbete med specialister.
• Det krävs utbildningssatsning till läkare och 
sjukvårdspersonal om utvecklingsstörning, särskilt 
inom psykiatrin, och en adekvat tillgång till habili-
teringskunniga läkare.
• Rutiner för regelbunden uppföljning och om-
prövning av medicinering måste fastställas.

bättre insikter i hur man hanterar olika uppfattning-
ar hos omsorgspersonal, anhöriga, gode män och 
sjukvårdspersonal.  

     

Rätten till hälso- och sjukvård

FN:s konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning

Utdrag ur artikel 28.
Konventionsstaterna ska särskilt
• erbjuda personer med funktionsnedsättning samma 
utbud, kvalitet och standard avseende gratis eller sub-
ventionerad hälso- och sjukvård samt insatser och be-
handlingsprogram som erbjuds andra personer...
• erbjuda sådan hälsoservice som personer med funk-
tionsnedsättning behöver särskilt på grund av deras 
funktionsnedsättning...

Ett europeiskt manifest

European Association of Intellectual Disability Medi-
cine har antagit ett manifest om behovet av hälso- och 
sjukvård för personer med utvecklingsstörning. Ma-
nifestet finns i svensk översättning på www.mamh.net

Utvecklingsstörda patienter i primärvård

Vårdinformation StorStockholm, VISS, informerar 
på ww.viss.nu  

Där finns information om definition, lagar, intyg, 
primärvårdens roll, cerebral pares, Downs syndrom, 
ovanliga syndrom m.m.. 
Monica Björkman m fl. Diagnostik, behandling och om-
vårdnad hos vuxna personer med utvecklingsstörning. Pri-
märvårdshandledning. 57 s. 2008. 
Finns på: www.omsorgsmedicin.nu 
Inger Näslund. Sten Björkman. Läkemdel hos utveck-
lingsstörda. 7 sid. 2009. Läkemedelsboken. Finns som 
pdf-fil på: www.apoteketfarmaci.se (under Nyheter 
och Fakta)

Dessa handledningar ger en utmärkt översikt för 
distriktsläkare och sjuksköterskor om utvecklings-
störningens innebörd, bemötande och medicinska 
komplikationer. Den sistnämnda bör ligga framme i 
alla personalrum inom omsorgerna!

Ovanliga diagnoser

Som ovanliga diagnoser på tillstånd som leder till 
omfattande funktionshinder räknas de som finns hos 
högst hundra personer per en miljon invånare. So-
cialstyrelsen har ett informationscenter för ovanliga 
diagnoser vid Göteborgs universitet. Läs mer på:
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser.
           KG

Behov av hälso- och sjukvård
Fokusrapport. Vuxna personer 
med utvecklingsstörning och de-
ras behov av hälso- och sjukvård. 
Stockholms läns landsting 2009. 
76 sidor. Beställning per e-post:   
informationsmaterial.lsf.@sll.se 
Se även: www.viss.nu

Min kommentar
Rapportens förslag och rekommendationer borde 
ju gälla alla landsting! Varför görs den inte av SKL, 
landstingens förbund? SKL har legat alldeles för lågt 
när det gäller fortbildning av personalen. Det är pin-
samt när man träffar personal, som menar att det var 
bättre på vårdhemmen: ”då vi hade i alla fall vår egen 
sjuksköterska och läkare”.   

Riksdagen har rekommenderat hur hälso- och sjuk-
vården skall prioritera sina insatser (prop. 1996/97: 
60). Enligt den skall personer med utvecklingsstör-
ning, på grund sin bristande autonomi, tillhöra  prio-
riteringsgrupp 1, dvs de ska gå före andra vid knappa 
resurser. 

Tyvärr är detta en rekommendation landstingen 
och kommunerna inte lever upp till. Speciellt dåligt 
fungerar hälso- och sjukvården för dem som bor i en 
gruppbostad och som inte kan ta sig till en vårdcen-
tral. Redan 2007 skrev Socialstyrelsen i en rapport 
till regeringen att ”personer som omfattas av LSS har 
svårt att få sina behov tillgodosedda”. Men det har 
inte lett till någon förändring.

Allmänläkarnas ansvar måste regleras genom all-
männa råd och föreskrifter från Socialstyrelsen. För 
det utgör de sakkunnigas förslag ett bra underlag. 
Ansvaret för och innehållet i samverkan mellan pri-
märvården och kommunernas sjuksköterskor måste 
fastställas för att bryta nackdelarna med det dubbla 
huvudmannaskapet. 

Socialstyrelsen måste ta upp de särskilda problem, 
som den bristande autonomin förorsakar då perso-
nen vägrar medicinska insatser, inklusive medicine-
ring, som bedöms som nödvändig. Likaså behövs 
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Orolig gruppbostad 
E n gruppbostad i en större stad består i verklighe-

ten av två gruppbostäder i samma hus men med 
var sin trappuppgång. 

För ca fem år sedan byggdes de om så att de fick en 
sjätte lägenhet. Som gemensamhetsutrymme fick de 
inneboende nöja sig med  köket. ”Många har tidigare 
bott på institution, vilket kanske kan förklara att de 
inte efterfrågar så mycket kollektiv aktivitet, utan of-
tast föredrar att vara i sina egna lägenheter”, skriver 
stadsdelsnämnden till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens kritiserade att ”brukarna” endast har 
tillgång till gemensamhetsutrymmena när persona-
len vistas där. Länsstyrelsen förelade socialnämnden 
att redovisa vilka åtgärder som man planerar att vidta. 
Det gör nämnden i en skrivelse i april 2009. 

”Anledningen till inskränkningen är bland annat,” 
skriver man, ”att några av brukarna tidvis är oroli-
ga och även kan vara våldsamma. En av dem hotar 
i bland personalen så att de får låsa in sig och ringa 
efter polis. En annan slår på grund av sin proble-
matik konsekvent sönder föremål genom att kasta 
dem, med risk att de träffar någon annan person om 
händelsen inträffar i gemensamhetsutrymmet ... En 
tredje brukare släpper in nyfunna missbrukande be-
kanta, som hittats på någon pub eller restaurang, i 
gemensamhetsutrymmet.”

Yttrandet avslöjar helt oacceptabla förhållanden. 
Istället för att nöjdförklara sig är nämnden skyldig 

att omgående hjälpa ”brukarna” ifråga. Det kan göras 
genom handledning av team, genom att personlig 
personal knyts till vederbörande, vistelse på något av 
de särskilda behandlingshemmen eller förflyttning 
till annan bostad ev. med personliga assistenter.  
     KG

Sävstaholm 140 år!

S tiftelsen Sävstaholm är den enda i vårt land som 
lämnar bidrag enbart inom området utvecklings-

störning. Det rör sig om ca fyra miljoner om året som 
går till forskning, utvecklingsarbete, stipendier till 
enskilda utvecklingsstörda och bidrag till föräldrar 
och personal för fortbildning. Pengarna har man fått 
från försäljning av olika anstalter för utvecklingsstör-
da barn och vuxna som man startade för längesen.

Stiftelsen Sävstaholm är ett nutida namn. Den hette 
från början ”Föreningen för sinnesslöa barns vård” 
och bildades 1869 i Stockholm. Den direkta orsaken 
var att Emanuella Carlbeck – moster till den sinnes-
slöe John – hade öppnat ett litet hem för sinnesslöa 
barn i Göteborg 1866 och nu behövde  pengar för 
att öka antalet omhändertagna. Det fick hon genom 
en stor landsinsamling som genomfördes under åren 
1868 och 1869 av fyra kända personer i Stockholm 
och Uppsala. Det var dessa personer som tog initiativ 
till föreningen.

1870 öppnade föreningen en skola för sinnesslöa 
barn i Stockholm och man publicerade en skrift med 
namnet ”Småstycken i bunden och obunden form”. 

Skolan växte snabbt och kombinerades med utbild-
ning av sinnesslöskolelärare. Föreståndaren för verk-
samheten under många år, Thorborg Rappe, reste 
utomlands – som alla pionjärer – och lärde sig. Hon 
skrev vår första lärobok ”Några råd och anvisningar vid 
sinnesslöa barns (idioters) vård, uppfostran och undervis-
ning.” Den utgör ett underbart dokument om hur 
man såg på barn i allmänhet på den tiden och på de 
med sinnesslöhet i synnerhet. Finns i nytryck. 

Föreningens viktigaste insats var att man byggde 
ett stort och pampigt skolhem 1910 utanför Stock-
holm med namnet Slagsta. Där fortsatte man att som 
enda seminarum i vårt land utbilda speciallärare. På 
Slagsta introducerade man  moderna undervisnings-
metoder och intelligenstestningen i vårt land. 

Ända till 1960-talet var lärarna de enda experter på 
sinnesslöhet bortsett från ett mindre antal läkare på 
sinnessjukhusen för sinnesslöa. Vården av de många 
obildbara barnen och vuxna var helt passiv. Den be-
traktades varken som sjukvård eller socialvård.

               KG
Läs mer:
Erik Montell. Sävstaholmsföreningen. En krönika om ett 
företag för de psykiskt utvecklingsstörda. 1982. 160 sid.
Thorborg Rappe. Några råd och anvisningar vid sinnes-
slöa barns (idioters) vård, uppfostran och undervisning. 
1903. 92 sid..
Varje bok kostar 150:- + porto. Kan beställas från: 
Tel 08-21 58 65.  

Rastgården åter?
S unds gruppbostad har höjt sin kvalitet, står det i 

ett meddelande från Säffle kommun. Orsaken är 
ett nytt staket. Det gör att våra brukare får mer frihet. 
Nu kan de gå ut när de vill, istället för när personalen 
har tid, säger kvalitetsombudet vid boendet.

– Innan staketet kom på plats fick man ha stängda 
dörrar och ögon i nacken för att inte ”tappa bort” 
någon. Nu är dörrarna öppna, de boende väljer själv 
om de vill vara inne eller ute och stressnivån har 
sänkts för personalen.

Man brukar säga att det näst bästa ofta blir det bäs-
tas fiende. Hur vore det om man ökade antalet an-
ställda? Då kanske man även kunde uppfylla lagens 
krav på rätten till fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter.
     KG

P ersoner med Downs syndrom kan behöva högre 
hormonnivåer än andra för att utvecklas och må 

bra. Det skriver barnläkaren Åsa Myrelid i en ny dok-
torsavhandling. 

GRATTIS!

Hon konstaterar också att det aldrig tidigare fun-
nits så många med Downs syndrom i Sverige som idag 
vilket beror på den ökande medellivslängden (anta-
let som föds är i stort sett konstant). 

Downs syndrom och hormonbrist

Franstorps verkstäder

E
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Intra nr 4/09 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

Omslagets konstnär

Franstorps verkstäder

Franstorps verk-
städer är en 

daglig verksamhet i 
Sundbyberg. Vi som 
arbetar här har en 
intellektuell funk-
tionsnedsättning. Vi 
har flera verkstäder:
• I snickeriverkstan 
bygger och målar vi 
möbler i trä.
• I läderverkstan 
skapar vi saker av 
läder.
• I bild- och form-
verkstan arbetar vi 
med måleri, textil 
och glas.
• På tidningsredak-
tionen fotograferar 
och skriver vi i vår 
tidning ”Om Dej Och Mej”.
Vi har även en kolonilott där vi odlar grönsaker.
I varje grupp arbetar fem till sex personer med stöd av två handledare.
Här på Franstorps verkstäder arbetar vi lugn och ro.
Vi tar gott om tid på oss. Det är viktigt att förstå vad man gör.
Vi gör vackra saker tillsammans.
Man känner sig stolt över sitt arbete.
Det skall vara kul att arbeta.
Man arbetar  bland kompisar och arbetar tillsammans.
Personalen på Franstorps verkstäder har arbetat länge tillsammans.
Vi tycker att det ska kännas roligt och vara intressant at gå till jobbet.
Telefon: 08-564 881 80, Hemsida: www.franstorp.com
E-post: info@franstorp.com

Bildkonstnären Rolf Larsson senaste utställning 
var på latinamerikanska bokhandeln 31 oktober - 
20 november 2008.
Rolf har arbetat under en lång period med sina 
målningar där enkla former, färger och detaljrikt 
pastellarbete förenas. 
Han har under sina år på Franstorps Verkstäder 
arbetat med olika material och hantverkstekniker.
Bild nedan och till höger.

Therese Humbla är 29 år och jobbar i Bild- och form-
gruppen på Franstorps verkstäder i Sundbyberg. Där 
sysslar hon bland annat med måleri, textiltryck och glas-
fusing. Therese tycker om att måla ochanvänder gärna 
samma motiv om och om igen. Ett tag var det Harry Pot-
ter. Just nu är det hajar och speciellt filmen Hajen som är 
inspirationskällan. Hon målar mest med vattenfärg, men 
ibland även med akryl och andra tekniker.
I april 2009 hade Therese en utställning där hon visade 
upp många av alla sina Harry Pottermålningar.

”Här på Franstorps verkstäder arbetar vi i lugn och ro”

Therese Humbla
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25 NUMMER FÖR 225 KRONOR.
(Ordinarie pris är 410 kronor)

För 25 år sedan startades 8 SIDOR för att 
ge personer med intellektuell funktions-
nedsättning tillgång till nyheter. Det gör 
vi fortfarande. För att fira detta ger vi på 
8 SIDOR alla läsombud och alla boenden 
och dagliga verksamheter ett riktigt 
förmånligt erbjudande.

Fuglesang på brev
■ Christer Fuglesang blev 
historisk när han 2006 som 
förste svensk fick åka ut 
i rymden. Lagom till hans 
andra rymdresa blir Christer 
Fuglesang frimärke.
Posten har valt flera bilder 
från hans första rymdresa.

■ Det var bråkigt i området 
Rosengård i Malmö i 
lördags. En grupp unga 
demonstranter som kallar 
sig Reclaim Rosengård ville 
protestera mot att det är 
många poliser i området.
Inga snutar i Rosengård, 
stod det på deras plakat.

Men de som bor i Rosengård 
har ledsnat på ungdomar 
som kommer dit och ställer 
till bråk.

Arga Rosengårdsbor jagade 
bort demonstranterna.

– Här ska inte komma några 
överklassungar och tala för 
oss som bor här. 
Vi som bor här vill ha 
poliserna kvar i området. 
Då är det lugnt, sade Abu 
Hadis till Aftonbladet.

Demonstranterna samlades 
senare utanför Rosengård 
och slogs mot poliserna.

Demonstranter jagades bort från Rosengård 

Talibanerna kunde 
inte stoppa valet
■ I förra veckan var det val i 
Afghanistan. Talibanerna hade 
hotat att förvandla valdagen 
till ett blodbad. De ville 
skrämma folk från att rösta. 
Men många struntade i hoten 
och gick och röstade i alla fall.

I delar av landet var det få 
som vågade rösta. En del 
val-lokaler fick stänga efter 
hot om bomber. I huvudstaden 
Kabul sprängde talibanerna 
flera bomber på valdagen.

Kampen i presidentvalet står 
mellan Hamid Karzai och 
Abdullah Abdulla. De flesta tror 
att Hamid Karzai vinner valet.
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Barn i Nya Zeeland 
kan få smisk
■ En lag i Nya Zeeland 
förbjuder föräldrar att slå sina 
barn. Den lagen vill många 
ändra på. De vill själva välja 
hur barnen ska uppfostras.
Regeringen har bett väljarna 
att rösta om lagen. 

Siffrorna är ännu inte helt klara 
men hittills har 87,6 procent 
svarat att de vill ha rätt att slå 
barnen, att aga dem. 
Nästan nio av tio väljare vill 
alltså ha rätten att aga barn.

Efter omröstningen ska 
regeringen besluta om lagen 
ska tas bort. 

Greker kämpar mot elden
■ I flera dagar har det 
brunnit på landsbygden norr 
om Greklands huvudstad 
Aten. Kraftiga vindar har 
gjort att bränderna
spridit sig snabbt. 
Tusentals människor har 

tvingats lämna sina hem. 

Flera städer har blivit 
omringade av elden. 
Bland annat brinner det runt 
omkring den gamla staden 
Maraton.

Över tusen brandmän jobbar 
med släckningsarbetet, 
men de räcker inte till. 
Flera EU-länder 
har skickat hjälp. 
Det är vanligt med 
skogsbränder i Grekland. 

Tidigare år har det hänt att 
människor själva startat
bränderna. Lagen hindrar 
människor från att bygga 
hus där det växer skog. 
Men om marken har brunnit 
så är det tillåtet att bygga. 
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Brandmän försöker att släcka elden utanför staden Maraton, norr om huvudstaden Aten. 

Demonstranterna var inte välkomna i Rosengård. 
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Christer Fuglesang med frimärke.
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Unga flickor överfölls
■ En 17-årig flicka dödades i 

helgen i Borås. Flickan försvann 

efter en fest i fredags. Under 

hela helgen har polis och 

frivilliga letat efter henne.

Hon hittades död i söndags. 

En 16-årig pojke har gripits av 

polisen. Han är misstänkt för 

mord och har erkänt att han 

dödat flickan. Poliserna vill inte 

säga hur mordet har gått till. 

I Tyresö utanför Stockholm blev 

en 15-årig flicka svårt skadad 

natten till söndagen. 

En man överföll henne och högg 

henne med kniv. 
Dagen efter kom en ung man 

in till polisen och sade att han 

hade huggit henne. 

Varför han överföll henne 

är inte klart. Poliserna tror inte 

att de kände varandra. 

Det är mycket ovanligt att 

någon blir överfallen av någon 

de inte varit i bråk med. 

■ Människor på den spanska 

ön Mallorca är oroliga. 

De senaste veckorna har 

flera bomber sprängts på 

Mallorca. Terroristerna i 

gruppen ETA säger att de 

sprängt bomberna. 

ETA vill att landskapet 

Baskien ska bli ett eget land. 

I slutet på juli sprängdes 

en bomb på Mallorca som 

dödade två poliser. 

I helgen sprängdes flera 

bomber i staden Palma. 

De sprängdes bland annat 

på barer. Ingen människa 

skadades av de bomberna. 

Poliserna blev varnade 

i förväg och hann varna 

människorna på barerna. 

I många år har ETA sprängt

bomber och mördat 

människor i många delar 

av Spanien för att tvinga 

regeringen att göra 

som ETA vill. 

Bomber på turistön

Fritt fram att röka 
i trädgården
■ Alla rökare kan andas ut. 

Det är tillåtet att röka i 

sin egen trädgård. Det har 

miljödomstolen bestämt. 

I flera år har en rökande kvinna 

i Åkarp i Skåne bråkat med sin 

granne. Grannen har gjort allt 

för att hindra kvinnan att röka. 

Han säger att han inte tål röken 

och måste ha gasmask när han 

är ute. 
Nu har alltså en domstol slagit 

fast att kvinnan har rätt att 

röka. Röken är inte så farlig för 

grannen att lagen kan stoppa 

henne.
8 SIDOR/TT
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Japan minns atombomben
■ Den 6 augusti 1945 släppte 

USAs militärer en atombomb 

över staden Hiroshima i 

Japan.
140 tusen människor dog. 

Många av dem som överlevde

har blivit svårt sjuka av 

den farliga strålningen från 

bomben.
Fortfarande lever tusentals 

människor som blev sjuka 

eller skadade av bomben.

Japan fortsätter att minnas 

offren för bomben. 

Förra veckan var det 

64 år sedan det hände. 

50 tusen människor samlades 

i Hiroshima för 
en minnesstund.
Varje år sätter folket ut 

papperslyktor i vattnet för 

att påminna om dem som

dog och skadades.

– Vi japaner, tillsammans 

med USA och resten av 

världen måste avskaffa 

alla atomvapen senast år 

2020. Det sade Hiroshimas 

borgmästare i ett tal.

USAs president Barack 

Obama har också sagt att 

han vill ha en värld

utan kärnvapen. 
USA är det enda land

som har sprängt atombomber. 

USA släppte två atombomber 

över Japan.
Den andra släpptes över 

staden Nagasaki den 9 

augusti 1945 och dödade 

70 tusen människor. 
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Över hundra tusen 

människor dog och 

nästan allt förstördes i 

Hiroshima när bomben 

föll. Men huset på bilden 

har klarat sig och vid 

det sattes lyktorna ut i 

floden. 

Piloten kan ha glömt
landningsställen
■ I förra veckan kraschade ett 

Jas-flygplan i Blekinge när det 

skulle landa. 
Stridsflygplanet gled på buken i 

nästan en kilometer och började 

sedan brinna. Piloten klarade 

sig utan skador. 
Militärens experter har 

undersökt flygplanet. 

De tror att olyckan berodde på 

att piloten helt enkelt glömde 

att fälla ut landningsställen. En polis bevakar en strand i staden Palma. Mallorca är ett populärt 

mål för turister.  Varje vecka reser tusentals svenskar dit.
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Taiwan får hjälp 
efter tyfonen
■ I slutet av sommaren blåser
det alltid kraftiga stormar
över Asien. Tyfon-stormarna
är så starka att de kan förstöra
hus och vägar. Förra veckan
blåste starka tyfoner över Kina,
Japan och Taiwan.
Värst var det i Taiwan.
En by begravdes under jord och 
lera som lossnade från ett berg.
Hittills har räddningsarbetare 
hittat 125 döda men troligen har
500 människor dött i raset.
I söndags skickade USA ett
flygplan med hjälputrustning 
till Taiwan. 
8 SIDOR/TT

■ Den här veckan börjar 
skolorna för många elever. 
De flesta tycker nog att 
skolstarten är rolig. Men 
den kan också vara farlig. 

En undersökning visar 
att det händer många 
trafikolyckor utanför 
låg- och mellanstadieskolor 
på morgnarna. 
Olyckorna sker när föräldrar 
skjutsar och lämnar sina 
barn vid skolorna. 

Eleverna på gymnasiet har 
i stället betygen att tänka 
på. Många kämpar om det 
högsta betyget MVG. 
Men kanske behöver de inte
kämpa så hårt. 

På tio år har de elever som 
har MVG i alla ämnen blivit 
28 gånger fler. Många av de 
höga betygen kommer från 
friskolor. En förklaring kan 
vara att friskolorna vill locka 
till sig fler elever. 

Många olyckor vid skolor

Posten krymper
■ Företaget Posten har problem 
och måste spara pengar.
Det närmaste året måste
ettusen anställda sluta.
Tretusen brevlådor tas bort.

Att Posten sparar och minskar
antalet anställda beror på
flera saker. Dels är det 
ekonomisk kris i hela världen 
och dels har den svenska och 
den danska Posten bestämt 
att slå sig ihop.
De kan samarbeta om många
arbetsuppgifter och då behövs
inte lika många anställda.
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På väg mot rymden igen
■ Nu väntar rymden igen på 
Sveriges ende rymdfarare, 
Christer Fuglesang. Om 
allt går som planerat lyfter 
raketen med sju astronauter 
från USA på måndag. 

– Visst är det ett uppdrag 
som är farligt. Men jag är så 
upptagen med att göra allt i 

ordning för resan att jag inte 
hinner att vara nervös, säger 
Christer Fuglesang till TT. 

Under tiden på 
rymdstationen ISS ska 
Christer Fuglesang göra två 
turer utanför stationen. 
Han ska bland annat flytta en 
stor tank på rymdstationen. 

Det är andra gången Christer 
Fuglesang reser till ISS. 

– Den här gången hoppas jag 
kunna se lite mer av Sverige 
från rymden. Förra gången 
var det mitt i vintern och 
mörkt, säger han.

Christer Fuglesang ska vara 

med i flera vetenskapliga 
undersökningar. Men varken 
resan, rymdvandringarna 
eller undersökningarna blir 
några problem. 

– Svårast blir att gå på 
toaletten. Det ställde till med 
stora problem förra gången, 
säger han och skrattar. 
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Snart flyger han igen. Om en vecka kan Christer Fuglesang vara i rymden. Så här såg det ut förra gången han jobbade vid rymdstationen.

Sverige har fått nya 
stjärnor i kanot
■ Sverige har fått flera nya 
duktiga kanotister, både 
kvinnor och män.
I helgens världsmästerskap i 
kanot tog Sverige tre medaljer.
Sofia Paldanius och 
Josefin Nordlöw tog brons i 
tvåmanskanot, K2 500 meter.
Sofia Paldanius har de senaste 
åren varit den stora svenska 
stjärnan.

Nu har även de svenska 
herrarna fått en världs-stjärna.
Han heter Anders Gustafsson.
I år har han vunnit EM och lopp 
i världscupen.
I VM tog Anders Gustafsson två 
silvermedaljer, på K1 500 meter 
och på K1 1000 meter.
Han var mycket nära att ta guld 
på 500 meter.

22-åriga sprintern Usain Bolt från Jamaica har åter igen slagit världsrekord på 100 meter. I VM-finalen i Berlin stannade klockan   på 9,58. Det är elva hundradelar snabbare än det förra rekordet. 
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”Vi har 5 boende här. De tar själva fram  
tidningen när vi sätter oss på söndagskvällen. 
Alla är intresserade av nyheter och det är en 
jättetrevlig stund för oss när vi läser.”

”Det står i vår verksamhetsplan att vi läser  
8 SIDOR. Vi har hållit på så länge jag kan 
minnas. Minst åtta år i alla fall. Läsningen är 
jätteuppskattad. ”

”Vi brukar ofta läsa vid förmiddagskaffet. Det 
har blivit till en speciell stund.”

”En liten tidning med mycket innehåll!” 
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