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En skrift att ge bort!

D

et gnälls mycket på våra kommunpolitiker. Inte minst i den här tidskriften har vi riktat ilsken och
berättigad kritik mot politiker som inte vill inse att stödet till personer med funktionshinder ska
vara en prioriterad kommunal angelägenhet.

Det ﬁnns en fara i all denna kritik. Att den leder till politikerförakt. Men det ﬁnns inga andra vägar än
de politiska. Ett minskat politiskt inﬂytande leder bara till ökat tjänstemannavälde – och det löser inga
problem. Att den juridiska vägen försöka tvinga oförstående kommunledningar att förbättra handikappomsorgen kan vara en framgångsrik strategi i enstaka fall. Likaså kan uppmärksamhet i massmedia leda
till förändringar. Men på sikt är det våra förtroendevalda i kommuner, landsting och riksdag som det
hänger på.
Det ﬁnns det inget bättre system än det som dessa våra folkvalda politiker representerar. De omfattande
samhälleliga stödformer som vuxit fram har utvecklats av engagerade politiker från olika partier som alla
haft det gemensamt att de sett stödet till funktionshindrade som en viktig uppgift för samhället. De har
gjort det utifrån den solidariska vetskapen om att vi alla kan hamna i den situationen att vi behöver lika
mycket hjälp som en person med svåra funktionshinder. Eller ibland utifrån att man själv har någon vän
eller släkting med funktionshinder. Man har också gjort det utifrån medvetandet att en stark folklig opinion faktiskt vill att personer med funktionshinder ska ha det bra i samhället. Så fort missförhållanden
avslöjats i medierna har den folkliga vreden varit stor. Man accepterar inte att besparingar och indragningar ska drabba dem som har det sämst i samhället. Reformeringen av handikappomsorgen har vilat
på en folklig förvissning om att välfärdsstatens uppgift är att se till så att de som haft oturen att födas med
ett funktionshinder ska kompenseras så att de kan leva ett rikt och bra liv i samhället.
Solidariteten med våra medmänniskor är en mäktig humanistisk kraft som lyckats välta ett helt sekel av
vårdhemstänkande, otillräcklig välgörenhet och passiv förvaring, över ända. I stället har vi fått ett stöd som
är präglat av mänskliga rättigheter, individuell omsorg och ökad tillgänglighet. Det är historiska landvinningar som behöver försvaras och utvecklas. Av dig och mig och av engagerade och kunniga politiker.
Vid årsskiftet tillträder nyvalda politiker i de kommunala församlingarna i landets 290 kommuner. Och i nämnder och styrelser kommer
åtminstone några att vara helt nya. Det är nu de behöver kunskap
och information om det som de ska vara med och besluta om.
Snart drunknar ledamöterna i de mängder av promemorior, rapporter och förslag som ska läsas igenom inför varje sammanträde. Då vill det till att de vet vad stödet handlar om och att de
har en bra kompass som visar riktningen.
Med Intra nr 4/2006 kommer en skrift som är direkt riktad
till våra förtroendevalda. Du kan hjälpa din politiker. Genom att ta kontakt, genom att bjuda in och genom att ge
honom/henne denna skrift!
HH
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PS. Vi har tryckt upp extra exemplar
av förtroendemannaskriften.
Så att du kan beställa ﬂer!
Förtroendemannaskrift
Pris per ex
5 ex
30 ex

40 kr
30 kr per ex
25 kr per ex
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Beställ på tel 08-647 87 90 eller fax: 08-97 11 04
eller e-post: intra@swipnet.se eller från vår hemsida: www.intra.info.se
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Välkommen till verkligheten!
Det var vårdhemmen som försvann.
Inte institutionerna.
Dom är bara mindre.
De ﬁnns kvar.
De sitter i folks huvuden.
Tommy Andersson

Grunden utmanar samhället!
Karl kommenterar:
Många gruppbostäder håller inte måttet!
Dålig rättssäkerhet med god man
Är delaktighet möjlig?
Hultsfred tvångsförﬂyttar personer
Äntligen tillsyn av länsstyrelserna
En ekonomisk jämförelse
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Grunden

Mosa institutionen!
Välkommen
till verkligheten!
Institutionen ﬁnns inte längre tror många.
Bara för att de stora vårdhemmen
inte ﬁnns längre i Sverige så tror folk
att institutionerna är borta.
Det var vårdhemmen som försvann.
Inte institutionerna.
Dom är bara mindre.
De ﬁnns kvar.
De sitter i folks huvuden.
Fortfarande är människor inte fria.
De är tvingade att leva efter ordningar och regler
och strukturer för att några fortfarande
tror att utvecklingsstörda behöver struktur.
Ordning och reda behöver alla människor!
Vem bestämmer att utvecklingsstörda
behöver ordning och reda mer än andra?
Personal måste vara professionella.
De måste hålla distans och avstånd.
De måste kunna förhållningssätt.
Men vi säger: hur skall man kunna ha ett
förhållningssätt utan att ha kontakt med någon.
Då har man ju ingen att förhålla sig till.
Hur skall man veta hur långt eller nära
man vill vara en annan människa
innan man har en relation eller kontakt.
Utan relationer och närhet är det farligt.
Vad som helst kan hända.
Sådan är institutionen: farlig, utan relationer
eller närhet.
Personalen hör till institutionen.
Så även det professionella och förhållningssättet.
Så även alla så kallade experter.
Så även alla regler och strukturer och ordningar.
Skapade av experter och proffs.
Så även att bli kallad utvecklingsstörd.
Ett boende är en institution.
En boende bor på institution.
En boende lever ofta utan relationer.
En boende lever i strukturer bara för att han
har kallats utvecklingsstörd.
Därför blir han en boende.
Nä, vi vill mosa institutionen!
Institutioner är hemskt.
Institutionerna måste mosas!
Mosa institutionen i ditt hjärta!
Man måste förstå med hjärtat!
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Tommy Andersson.

Välkommen till verkligheten!
Verkligheten är jag eller du eller vi tillsammans
där vi är.
Vi är där och gör det vi gör.
Det är så.
Det är ingenting någon kan göra något åt.
Vi ﬁnns här.
Jag ﬁnns här.
Vi måste mötas.
Vi måste komma överens.
Jag vill leva mitt liv.
Hemma, i skolan, på jobbet och på fritiden.
I Grunden kallar vi det för process
när vi skall beskriva det ﬁnt.
Det är ﬁnt.
Men egentligen handlar det om livet.
Många av oss behöver hjälp att kunna
förverkliga livet så som vi vill.
INTRA 4 • 06

Men inte av personalen.
”personalen säger att jag måste vara hemma
klockan 9.
Jag måste fråga personalen, jag får inte ha
de här skorna för personalen.
Personalen säger....”
I Grunden pratar vi om coachning.
Vi har i Grunden en lednings-stab.
Vi har en Grunden-akademi.
Vi har Grunden Media som gör en snygg
kalender och bra ﬁlmer och en tidning.
Vi har en webbdesign-grupp.
Vi har ett café.
Vi har samarbete och kontakter i Sverige,
Europa och Världen.
Vi har coacher.
Dom coachar oss i vårt arbete med våra ideer
och att nå våra mål.
En del säger: Vad löjligt med ett engelskt ord.
Vi säger: ﬂer människor förstår ordet coach
än ordet habiliteringspersonal.
Dessutom jobbar vi ofta på engelska
tillsammans med kamraterna från andra länder.
Man säger att vi är dom kaxiga från Göteborg.
Stör vi?
Vi är inte kaxiga.
Vi bara är här.
Vi vill bara ha rätten att vara här och nu.
Välkommen till verkligheten!
I nästa vecka skall vi till Mexico
på världskongress.
Vi har blivit inbjudna att tala.
På allra högst 20 minuter
skall vi mosa institutionen.
Tritura las instituciones heter det på spanska.
Smash the institutions säger vi på engelska.
Organisationen som ordnar kongressen vill
att människor med funktionshinder skall delta.
Kongressen är på ett dyrt och lyxigt hotell.
Nästan inga med funktionshinder har råd
att vara med.
Inte vi heller.
Vi bor 100 minuter ifrån kongresshotellet.
All inclusive. Men billigt.
Välkommen till verkligheten!
Att bekämpa fattigdomen i världen
är ett av de viktigaste ämnena på kongressen.
Att bekämpa fattigdom på lyxhotell.
Mosa institutionen!
Jag, Tommy skall söka till en högskolekurs
i Halmstad och studera funktionshindrade
människors historia och hur det har blivit
som det är nu. 10 poäng får man.
Men jag måste söka dispens för jag har ju gått
i särskola.
Välkommen till verkligheten!
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Bilden är gjord av Film och Form-gruppen i Grunden

Vi ﬁnns i Göteborg.
Föreningen Grunden heter vi.
I Göteborg är vi nästan 500 medlemmar.
Runt om i Sverige startar ﬂera grupper
som vill jobba tillsammans med Grunden.
Tillsammans är vi uppåt 1 000 medlemmar.
Vi har startat en nationell samarbetsgrupp
med två personer från 15 orter i Sverige.
I Europa håller vi på att dra i gång en allians.
Hittills har vi med Holland, Tyskland, Danmark,
Norge och Skottland. Fler länder är intresserade.
För i Europa bor massor av folk
på stora vårdhem. Även barn. Mosa!
Så dom kaxiga i Göteborg
är inte bara i Göteborg.
Föreningen Grunden ger styrka och hopp.
Välkommen till verkligheten!
Den går inte att gömma sig för.
Vi ﬁnns här.
I Grunden säger vi att våra coachar skall arbeta mer
med hjärtat och känslan i magen
än med huvudet.
Vi tror på kontakten, relationen och närhet.
Vi ska nu för första gången publicera
våra mosa-listor och våra gosa-listor.
De är hämtade från medlemmar i Grunden.
De kom till på vår ledarskapsutbildning
som vi hade under ett år.
Men tänk på att de är våra.
Ni får gärna läsa dom och tänka!
Men skriv era egna listor!
Mer om Grunden ﬁnns på www.grunden.se
Tommy Andersson, Grunden-staben
och ansvarig för Grunden-Akademin.
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Grunden

Föreningen Grundens
mosa- och gosalistor
Tio i topp-lista på farliga personer
1. USA:s president
2. Läkare (de sätter diagnos)
3. Kurator, socialarbetare
(utreder och bedömer)
4. Psykologer (utreder och bedömer)
5. Gruppbostadsföreståndare (bestämmer)
6. Dagcenterföreståndare (bestämmer)
7. Föräldrar (överbeskyddar)
8. Personal i Gruppbostäder (bestämmer)
9. Personal i dagcenter (bestämmer)
10. Polisen (opålitlig)
Tio i topp-lista på farliga platser
institutionsförvaring
1. Stora institutioner
2. Stora dagcenter
3. Habiliteringsteam
4. Särskolan
5. Fängelser
6. Kommunhuset
7. Socialkontoret
8. Gruppbostad
9. Föräldrahemmet
10. Arbetsplatsen
Tio i topp-lista
Välkommen till verkligheten
1. Privatliv
2. Måltider
3. Vänner
4. Telefoner (mobiler)
5. Kärlek
6. Sport
7. Pengar
8. Kläder/mode
9. Körkort
10. Husdjur

Tio i topp-lista
Framtid
1. Kärlek
2. Bostad
3. Pengar
4. Fred
5. Arbete
6. Semester
7. Rekreation/fritid
8. Sport
9. Politik
10. Kontroll/ansvar
6

Mamma, pappa, barn. Foto: Grunden Media/Mija Renström.

Människor
som utmanar
samhället
– ett Grunden Mediaprojekt

V

i på Grunden Media vill visa att vi inte nöjer
oss med att stå tillbaka när det gäller arbete,
utbildning, relationer och drömmar.
Med vårt fotoprojekt ”Människor som utmanar
samhället” vill vi lyfta fram och avliva fördomar och
attityder som människor med intellektuella funktionshinder lever under.
Vi vill att alla som ser våra bilder ska fundera
över hur det egentligen står till. Bildernas teman
är: makt, arbete, familj, sexualitet, ideal och drömmar.
Bildidéerna kommer ur våra egna erfarenheter
och känslor. Här är ett axplock:
– Om jag och Eva hade fått barn tillsammans, så
hade vi säkert blivit av med barnet på grund av våra
handikapp. Det beskedet ﬁck vi av läkaren. Greger
– Jag vill gärna bo själv, men min kommun vill att
jag skall bo på gruppbostad. Jörgen
– Man blir behandlad som ett litet barn på gruppbostäder, vare sig det behövs eller inte. Jag tycker
det är fel! Emil
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– Jag får inte ens chans till vanliga jobb,
bara därför jag har gått i särskola och fått
särskolebetyg. Lena
– Man kan byta hjärtat om det är kris. Men
kan man verkligen vara det motsatta könet
hela livet? Carlitos / Karin
Fotoprojektet ger oss kunskap och erfarenhet inom fotoområdet. Vi agerar konstnär, modell, kostymör, fotograf, ljussättare,
sminkös och marknadsförare. Hösten 2005
visades bilderna i en välbesökt och av media
uppmärksammad utställning ”Människor
som utmanar samhället” på Frölunda Kulturhus i Göteborg.
Nu har fotograﬁerna blivit en kalender
för år 2007. Med humor och djupaste allvar
vill vi föra ut vårt budskap om att vi vill leva
i ett samhälle som alla andra.
Kalendern ska hänga hos politiker, tjänstemän och vanligt folk. Vem vet, kanske börjar vår statsminister det nya året med att se
våra bilder på sitt tjänsterum i Rosenbad?
Oktober 2006

Identitet. Foto: Grunden Media.

Politik. Foto: Grunden Media/Mija Renström.

Hemlös. Foto: Grunden Media/Mija Renström.

Människor som utmanar samhället
12 månader med attityder och fördomar
12 månader med attityder och fördomar
utmanade exklusiva
ii utmanande
exklusiva bilder.
bilder.
En
kalender
om:
makt,
arbete,
familj,
En kalender om makt, arbete,
familj,
sexuallitet,ideal
idealoch
ochdrömmar.
drömmar.
sexualitet,
Beställ Kalender 2007 på vår hemsida,
eller ring 031-85 72 85. Pris: 100 kronor

Grunden Media

www.grundenmedia.se
INTRA 4 • 06
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Karl kommenterar:

Karl Grunewald

Många
gruppbostäder
håller inte måttet!
Intra har frågat samtliga länsstyrelser om de känner till gruppbostäder
och servicebostäder som avviker från Socialstyrelsens allmänna råd om
samlokalisering, antal boende, utformning med mera. De svar vi fått visar
på stora brister!
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På följande orter ﬁnns ej fullvärdiga bostäder
eller sådana med för många platser:
Umeå: Två fristående gruppbostäder med åtta i
varje.
Uppsala: En gruppbostad med för många och små
lägenheter.
Stockholm: ”Ett antal” ej fullvärdiga som dessutom
byggdes två och två. Dessutom ett antal servicebostäder med upp till 15 lägenheter inom ett ordinärt
bostadsområde.
Härnösand: En gruppbostad med tio platser.
Sollefteå: Fyra gruppbostäder med sju platser
Sundsvall: En gruppbostad med tio platser och en
servicebostad med 16.
Dalarna: Tre institutionslika gruppbostäder, den
ena med tio platser.
Örnsköldsvik: En icke fullvärdig gruppbostad.
Askersund: Tre ej fullvärdiga gruppbostäder.
Hultsfred och Virserum: Fyra ej fullvärdiga enheter.

I samtliga sju kommuner i Västernorrland ﬁnns
sådana.

På följande orter ﬁnns gruppbostäder som är samlokaliserade med äldreboende eller med varandra:
På Gotland en gruppbostad och två servicebostäder.
En gruppbostad i Karlstad och två i Hagfors – den
ena dessutom ej fullvärdig.
I Göteborg ett korttidsboende i ett äldreboende.
I Kronoberg två enheter varav en är samlokaliserad
med ett äldreboende och en med ett tidigare äldreboende. Dessutom fanns det tidigare i en kommun
planer på att samlokalisera en gruppbostad för
unga personer med ett äldreboende. De planerna
har skrinlagts efter agerande från länsstyrelsen.
En gruppbostad i Dalarna.
I Skåne är det inte ovanligt att man bygger om särskilda boenden för äldre till bostäder enligt LSS.

Samlokalisering i Örebro län:
1. I Lekebergs kommun fanns två gruppbostäder
med vardera fem platser i ett villaområde. 2004-0129 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut att
lägga ner gruppbostäderna och tillskapa ett nytt boende i bottenvåningen av ett hus för äldreboende.
Boendeytan per lägenhet är generellt sett mindre
och utformningen i vissa avseenden sämre. Antalet
platser sex. I den andra av två faser av förändringen
lämnades alltför kort tid för brukare/anhöriga att
lämna synpunkter. Ett antal av dem motsatte sig förändringen. Trots länsstyrelsens kritik genomfördes
förändringen.

Följande länsstyrelser har svarat att de inte vet:
Norrbotten: Ingen heltäckande bild.
Skåne: Inte genomfört någon övergripande tillsyn
av bostäder med särskild service.
Västmanland: Har ingen förteckning över samlokalisering, utformning, antal personal eller andra
sådana förhållanden.
Södermanland: Har inte genomfört någon kartläggning som gör att vi kan besvara förfrågan.
Östergötland: Har inte genomfört en så omfattande tillsyn. De enskilda prövas dock.
Följande länsstyrelser har svarat att de enligt sin
kännedom inte har några bostäder med institutionell prägel:
Jämtland, Blekinge, Halland, Jönköping.

2. I Degerfors ﬁnns en gruppbostad för sju utvecklingsstörda personer i direkt anslutning till och
INTRA 4 • 06

Karl kommenterar:
byggd för ett äldreboende. Bostaden ger enligt
länsstyrelsen ett allmänt institutionellt intryck och
fyller inte de krav som ställs på ett fullvärdigt boende. Den ersatte en integrerad gruppbostad med
större lägenheter och färre boende.
3. Två servicebostäder (kallas gruppbostäder, men
beskrivningen motsvarar servicebostäder) i Hällefors ﬂyttades till ett servicehus för äldre. De utgör
en gruppbostad i var sitt våningsplan. Länsstyrelsen
riktar under planeringsfasen kritik till nämnden för
den institutionella prägeln och samlokaliseringen.
Flytten genomfördes likväl.
4. I Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun beslöt
kommunfullmäktige 2003-12-02 att för att spara
pengar slå samman två gruppbostäder till ett gemensamt boende med åtta lägenheter. De två var
belägna i ett villakvarter och helt friliggande. Den
nya gruppbostaden planerades förläggas till nedre
plan i ett annex till ett äldreboende. Lägenheterna
och i gemensamhetsutrymmet var där mindre än i
villorna. Informationsmöte om förändringen hölls
först tre månader efter det beslutet togs. – Länsstyrelsen riktade kritik mot nämnden för att man bortsåg från de riktlinjer som ﬁnns. ”De ska självklart
respekteras.” Flytten skedde i januari 2005. Vid en
uppföljning ett halvt år senare visade det sig att de
två gruppbostäderna bibehållts, den ena för en annan personkrets. I den nya gruppbostaden bor fem
personer. Kritiken i övrigt mot denna kvarstod.
Samlokalisering i Karlstad:
I samband med avveckling av ett äldreboende i
fem plan har vård- och omsorgsnämnden planer
på att disponera våningsplan 2 (entréplanet) i
fastigheten som ett träningsboende för fem ungdomar med Aspergers syndrom, våningsplan 3 som
en gruppbostad för sex personer med utvecklingsstörning samt två platser för korttidsvård, våningsplan 4 för sex personer som har personlig assistans.
– Länsstyrelser bedömde i januari 2006 att hälften
av bostäderna på plan 3 och 4 inte uppfyller kraven
på fullvärdigt boende. Samlokaliseringen ger verksamheten en institutionell karaktär, som dessutom
förstärks av att man samlat personer i olika åldrar
och med olika funktionshinder. Det är inte lämpligt
att föra samman korttidsvård med permanent sådan. Samverkan med intresseorganisationerna har
varit bristfällig – de erhöll nämndens förslag endast
några dagar innan beslut skulle fattas. -– Därefter
har nämnden beslutat att inte disponera ett av planen med en gruppbostad.
Samlokalisering i Hagfors:
I Hagfors fanns två gruppbostäder i ﬂerfamiljhus.
Det ena huset skulle rivas och det andra uppfyllde
inte kraven på fullvärdig bostad. Den ena gruppbostaden har ﬂyttat och den andra planeras ﬂytta
till var sitt våningsplan i ett servicehus för äldre,
där delar av äldreboendet ﬁnns kvar. Den inﬂyttade gruppbostaden uppfyller enligt länsstyrelsen
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Om samlokalisering
Socialstyrelsen skriver i sina allmänna råd att en
bostad med särskild service för vuxna (gruppbostad och servicebostad) inte bör vara belägen
i nära anslutning till en annan sådan bostad eller andra bostäder som inte är ordinära, såsom
t. ex. korttidshem eller särskilda boendeformer
för äldre. Som regel bör den inte heller samlokaliseras med lokaler för daglig verksamhet.

Om antal boende
I en gruppbostad bör som regel endast tre till
fem personer bo. Ytterligare någon boende bör
kunna accepteras, men endast under förutsättning att samliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor. Antalet personer i en servicebostad bör vara så begränsat
att serviceboendet integreras i bostadsområdet
och en institutionell boendemiljö undviks.

inte kraven på fullvärdig bostad, medan den andra
– med visst undantag – gör det. Samlokaliseringen
ger en institutionell prägel och strider mot lagens
andemening. Kommunen får även kritik för bristande samverkan med intresseorganisationerna.
Stor rättsosäkerhet!
Det mest anmärkningsvärda är att så många länsstyrelser inte har kännedom om kvaliteten i LSS-boendet. Det tycks bara vara några få som har tillräcklig
kontroll. Orsaken tycks vara att ledningen för länsstyrelsen inte bedömer frågorna kring LSS tillräckligt angelägna och att det råder brist på personal.
Detta förhållande är naturligtvis allvarligt med
hänsyn till personkretsens beroendeskap och oförmåga att bedöma sin egen situation. Det är nästan
uteslutande FUB som gjort anmälan till länsstyrelsen.
En socialkonsulent ﬁnner det önskvärt att länsstyrelsens tillsynsarbete rörande boende med särskild
service enligt LSS får samma tyngd, omfattning,
inriktning och resurstilldelning, som tillsynen av
boende inom äldreområdet fått de senaste åren.
Vikten av en fortlöpande tillsyn kan illustreras
med vad som framgår av rapporterna från sådan
i Dalarna. Där genomförs tillsyn i tre kommuner
varje år. Det är påfallande hur många brister och
otillfredsställande förhållanden man noterar vid
varje tillsyn till både brukarnas och personalens
nackdel. Det råder uppenbart en betydande rättsosäkerhet för brukarna av LSS-insatser i landet.
Flera länsstyrelser påpekar att kommunerna inte
skiljer på servicebostäder och gruppbostäder. Det
förekommer att s. k. satellitbostäder knyts till en
gruppbostad och att de boende i dessa uppehåller
sig i gemensamhetslokalen.
Av redovisningen av samlokalisering framgår hur
svårt länsstyrelserna har att vinna gehör för Social9

Karl kommenterar:
styrelsens allmänna råd. Det är inte bara en prestigeförlust för länsstyrelserna, utan även ett bevis för
hur ringa förståelse förtroendemännen har för de
mål och det innehåll i verksamheten som föreskrivs
i LSS. Mycket av det faller tillbaka på underlåtenheterna om information och utbildning då omsorgerna kommunaliserades och alltsedan dess.
Här har getts ett antal exempel på att kommuner nonchalerar inte bara länsstyrelsens utlåtande
utan även Socialstyrelsens allmänna råd och paragraferna 5 och 6 i LSS om verksamhetens mål. Man

frågar sig då – då några sanktionsmöjligheter inte
föreligger – om länsstyrelsen har uttömt sina resurser. Har landshövdingen underrättats och har hon
eller han kommunicerat med kommunledningen?
Länsstyrelsen skall utöva tillsyn och får inspektera
verksamheten enligt LSS. Ett antal länsstyrelser har
uppenbart inte gjort det, trots att LSS gällt i över
tio år. Vem påtalar en sådan brist för den enskildes
rättssäkerhet? Vem bevakar tillgången på sakkunnig och tillräcklig personal i länsstyrelserna?
KG

Dålig rättssäkerhet
med god man
88 000

personer i vårt land har en formell företrädare. Många av dessa personer – kallade huvudmän – har betydande funktionshinder och deras företrädare är för det mesta en god man, men ibland
en förmyndare eller förvaltare. Riksrevisionen har
i en rapport visat på betydande brister i tillsynen av
dessa företrädare.

krav på att länsstyrelserna inspekterar överförmyndarna varje år. Sådana fanns tidigare.
Inte nog med de underdimensionerade inspektionerna – dessutom visar det sig att dessa inte genomförts på ett sådant sätt att man upptäcker olämpliga
överförmyndare. Det gäller sådana situationer där
det föreligger risk för att ställföreträdarna missköter eller missbrukar huvudmännens tillgångar.

Överförmyndaren har tillsyn över god man
Verksamheten med företrädare är statligt reglerad Ingen byts ut
och de tillsätts av tingsrätten. Men överförmynda- Olämpliga överförmyndare måste bytas ut, men enren, som har tillsyn över företrädarna, väljs av kom- dast en länsstyrelse tog ett sådant initiativ för elva år
munfullmäktige, vilket innebär att vederbörande sedan och endast några få fall har anmälts till polis
är en förtroendeman.
eller åklagare. I detta avseende har länsstyrelserna
Det är Länsstyrelsen som har tillsyn över överför- brustit i sitt ansvar, skriver Riksrevisionen.
myndarna.
Regeringen har inte tagit något initiativ till en
Riksdagen har rekommenderat kommunerna att nationell samordning av länsstyrelsernas överförutse en överförmyndarnämnd istället för en ensam myndartillsyn, än mindre gjort någon utvärdering
överförmyndare, men endast en tredjedel av kom- av den. Det bör den göra, skriver man.
munerna har en nämnd. JO konstaterar dock att
varken stora kommuner eller nämnder garanterar
en bredare kompetens i överförmyndarens verk- Proposition kommer
samhet. I många fall delar nämndledamöterna En förklaring till bristerna är att överförmyndarna
upp ansvaret sinsemellan. Därmed bygger man in saknar erforderlig kompetens. Det ﬁnns inga forsamma sårbarhet i verksamheten som i de fall över- mella krav på dem, trots att de ska tolka och tillförmyndaren företräds av en ensam person, säger lämpa en omfattande lagstiftning. Sådana krav bör
riksdagen införa.
han.
Frågorna om ställföreträdare har varit föremål
61% av överförmyndarna är ensamarbetare – de
för en utförlig utredning, som la
har ingen tjänsteman till sin hjälp.
fram sina förslag i SOU 2004:112.
64% av ställföreträdarna är god man Riksrevisionen, RiR,
Vi beskrev dessa i Intra nr 1/2005.
för huvudmän med hälsoproblem.
2006:5, Länsstyrelsernas
Många av förslagen var angelägna
tillsyn av över förmyndare.
och välmotiverade, men regerwww. riksrevisionen.se
Brister i tillsynen
ingen har inte prioriterat en proRiksrevisionen konstaterar att näsposition om dessa. Nu kommer
tan var femte överförmyndare inte
emellertid en proposition till våren 2007 bl a om
hade inspekterats på tre och ett halvt år eller mer, frågorna om länsstyrelsernas tillsyn och överförtrots att länsstyrelsen – där de inspekterats – fann myndarverksamheten.
brister i mer än en tredjedel av akterna. Därför anKG
ser Riksrevisionen att regeringen bör införa tydliga
10
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Inkluderande delar

Exkluderande delar

Bostad

Egen bostad, kontaktpersonal. Personligt
utformat stöd, individuell plan

Regler och rutiner,
gamla vanor, scheman, kontroll

Daglig verksamhhet

Verksamhet i mindre
grupper i samhället,
ansvar för arbetsuppgifter. Närhet till
personalstöd

Kollektivt särskiljande, inga valmöjligheter, anpassning till
paketlösningar

Fritid

Träffpunktsverksamheter, öppna former
för fritidsaktiviteter,
drop-in, medansvar för
innehåll.
Pröva på, få chanser
och möjligheter att ta
risker

Kollektiva personalstyrda aktiviteter,
reproducerar äldre
arbetsformer

Arenor

Mötet

?
g
i
l
j
ö
m
t
e
h
g
i
t
k
a
l
e
d
Är
Barbro Blomberg har under ﬂera år arbetat
som kurator inom omsorgerna. Nu har hon
skrivit en avhandling om vuxna utvecklingsstörda personers delaktighet i samhället, det
som man även kallar inkludering. I LSS står
det att verksamheten skall främja full delaktighet i samhällslivet. Gör den det? Om ej
– vilka är hindren?

U

nder åren 1996–1998 följde hon nio personer under hela dagen, gjorde ingående
intervjuer med dem liksom med ytterligare
sex personer, personal och några från FUB. De utvecklingsstörda personerna var mantalsskrivna i tre
olika kommuner. Tre bodde i servicebostäder, tre i
gruppbostäder, en självständigt och en hos föräldrarna. Sex av dem hade daglig verksamhet i utﬂyttade grupper, tre i traditionellt dagcenter. Mitt intryck av hennes beskrivning är att personerna har
en lindrig, i vissa fall måttlig utvecklingsstörning.
Ingen har ett gravt funktionshinder.
Barbro Blomberg går noggrant igenom vad det
är som inkluderar och vad som exkluderar de enskilda från ett deltagande i samhället. Det är en
svaghet att hon inte har några mätetal eller någon
graderad skattning på detta. Man får bara ta del av
en rad exempel.
Generellt gäller att båda faktorerna återﬁnns i de
ﬂesta aktiviteterna – än överväger den ena, än den
andra och att förhållandena har förbättrats under
INTRA 4 • 06

Med allmän- Nyﬁkenhet, hjälpheten
samhet
Vi är alla lika

Avståndstagande,
ogillande, rädsla
Vi och dom

Med verksamheten

Att ha inﬂytande,
kunna bestämma,
påverka, bestämma
tillsammans

Besluten tas av
andra, sceman,
oföränderliga roller,
anpassning, vatten
istället för kaffe

Med politiken

Rättighetslagstiftning
för de som tillhör
personkretsen
Möta enskildas behov

Kollektivt tänkande,
regler för alla med
funktionshinder, kategorisering som skapar
barriärer

Strukturellt

Utveckla nya arbetsformer

Hierarkier, makt och
kontroll, vi och dom

Individuellt

Gränsöverskridande i
roller mellan personer
med utvecklingsstörning och personal

Anpassning, rutiner,
regler, efterlikning av
gamla strukturer

Personalens
delaktighetsarbete

studietiden. Jag väljer att, här ovan, återge en tabell
som sammanfattar delaktighetens mönster.
Hennes beskrivning av de exkluderande faktorerna i gruppbostäder och daglig verksamhet är
intressant. Så här skriver hon:
”Gränsen för vad som var egen bostad och institution var oklar. De egna lägenheterna kombinerades med
insyn och kontroll på olika plan, individuellt och strukturellt. På den individuella nivån rörde det sig om att
personalen kom in till brukarnas hem och gav synpunkter på städning, trots att brukaren hade besök, att regler för hygien infördes och kontrollerades. Strukturellt
handlade det om att personalens arbetsschema styrde
brukarnas val av fritidsaktiviteter, samt att även mindre
privata utgifter skulle redovisas med kvitto.”
”Personalstödet omfattade såväl stöd som kontroll.
Symboler och handlingar, som till exempel samlingar i
daglig verksamhet, var frekventa och kan enligt min uppfattning jämföras med daghemskultur. Inslagen i daglig
verksamhet av saftpauser, ringklocka, pausgymnastik,
medicinlistor i matsalen och med schemalagda aktiviteter främst i grupp, tydde på detta. Det föreföll vara
en balansgång och en konﬂikt mellan vad som kunde
leda till självständighet och vad som var anpassning till
verksamhetens struktur.”
”Dessa arenor kan knappast sägas ha eliminerat alla
hinder för ett fungerande socialt medborgarskap och
delaktighet. De präglas dels av den tydliga fysiska åtskildheten och dels av att brukarna blev socialt exkluderade genom att de saknade inﬂytande över planering
och innehåll i verksamheterna.”
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”De ﬂesta
brukarna
accepterade
att de
betraktades
som en
särskild grupp
– de förstod
att det var en
förutsättning
för den service
och det stöd
de ﬁck.”

Blomberg ger ett exempel på ett politiskt beslut som minskade brukarnas
möjlighet till ett socialt medborgarskap. I den ena av de tre kommunerna
– Lycksele – tog omvårdnadsnämnden
ett beslut att dra in habiliteringsersättningen (46 kr för hel dag). Det gjordes
utan att de berörda hördes och ledde
till den största massmediabevakning någonsin i omsorgernas historia i kommunen. Beslutet komplicerades av att det
lanserades som ett sparförslag från de
anställda. Alternativet var indragning av
två tjänster. Utsatta grupper ställdes mot
varandra och personalen hamnade i en
lojalitetskonﬂikt. Brukarna blev osäkra
på sina rättigheter och betvivlade politikernas och tjänstemännens vilja att genomföra förbättringar. De utsattes för
ett agerande som låg långt ifrån de ideala målen
om delaktighet och inﬂytande, menar Blomberg.
Ibland var förväntningarna på brukarnas möjlighet att vara delaktiga i samhället låga:
”Genom att reducera förväntningarna på deras kunskaper och förmåga togs ansvar ifrån dem, vilket ledde
till social exklusion. Experter eller andra makthavare beslutade, utan att diskutera med personerna själva, och
tog därmed över ansvaret genom att säga sig veta vad
som var bäst eller lämpligt eller kanske till och med lagom för personer med utvecklingsstörning. Exempel på
detta från mitt material är personalens återkommande
hälsosynpunkter på brukarinformanternas vardag; som
att dricka vatten i stället för eftermiddagskaffe, inte
blanda pålägg etc.”

Enligt Blomberg ﬁnns det två komplementerande krafter som styr tillvaron för utvecklingsstörda
personer. Den ena är det som föreskrivs formellt
i lag och förordning, kommunala planer, rutiner
och överenskommelser, den andra är den ”lokala
kunskap” som personalen har för att lösa oväntade
problem och handla på eget bevåg. De står för kontinuiteten i arbetsformer och synsätt.
Fritidsverksamhet och utﬂyttade grupper för daglig verksamhet ger personalen större möjligheter
till gränsöverskridande. Delaktighet i samhället
främjades av ﬂexibla lösningar, träffpunktverksamhet, individuell fritidsrådgivning, brukarmedverkan i planeringen av daglig verksamhet, läsombud
för lättlästa böcker m.m..
Som slutsats av sin undersökning skriver Barbro
Blomberg så här:
”Trots tidigare nämnda svagheter pågick omfattande
förändringar av organisationerna i de tre kommunerna
liksom förändringar av innehållet i de särskilda insatsernas verksamhet. Genom dessa förändringar skapades
nya arenor med individualiserat stöd, vilka gav ökade
möjligheter till delaktighet och inklusion. Brukarinformanternas interaktion med andra i samhället ökade
påtagligt under undersökningsperioden genom såväl
politiska beslut som verksamhetens utveckling. De förändringar som skedde i dessa avseenden måste ses
som en trend mot ökad delaktighet för personer med
utvecklingsstörning.”
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Svaret på frågan om inklusion är möjlig blir för
Barbro Blomgren jakande: ”Möjligheterna till inklusion fanns både i brukarinformanternas motivation och ansträngningar, för att uppnå delaktighet,
som i utvecklingen i de särskilda insatserna, särskilt
i de nystartade verksamheternas arbete för delaktighet samt i intresse från allmänheten.”
Detta trots den kategorisering av en särskild grupp
medborgare, som är en följd av LSS. De ﬂesta brukarna accepterade att de betraktades som en särskild grupp – de förstod att det var en förutsättning
för den service och det stöd de ﬁck. Men risken för
att det skapar fördomar är stor: Både brukarna och
personalen hade klara åsikter om att politikerna
varken ville eller kunde förstå vardagsverkligheten,
menar Blomberg.
Mina kommentarer
I LSS står det alltså full delaktighet. Jag kan förstå
dem som undrar om lagstiftarna verkligen vet hur
svårt utvecklingsstörda personer kan ha det, ibland
bortom alla möjligheter till fullt deltagande i samhället. Men varje inskränkning på ”full delaktighet”
i lagtext, såsom ett mål för insatserna, skulle kännas
fel. Som ett mål måste det accepteras fullt ut.
Barbro Blomberg har inte tagit med svårt skadade
personer bland dem hon studerade. Jag kan förstå
det. Det är en gammal teknik inom omsorgerna om
utvecklingsstörda, att man lär sig hur nya metoder
kan tillämpas i arbetet med lindrigt utvecklingsstörda personer, och överför metoderna efterhand
till dem med större behov.
Å andra sidan ﬁnns det de som resonerar tvärtom:
I arbetet med de ﬂerfunktionshindrade med stora
behov lär vi oss de grundläggande förutsättningarna: Den kunniga personalen som handledare till
assistenter, de tekniska hjälpmedlens och transporternas utformning, lämpliga miljöer m.m. Visar det
sig gå bra för dessa personer, borde det även gå för
dem med mindre uttalade behov, resonerar man.
Blombergs observationer gjordes 1996–1998. Då
hade kommunerna just tagit över omsorgerna och
mycket drevs i uppkörda hjulspår. Sedan dess har
mycket hänt: En del av de hinder för delaktighet
som Blomberg beskriver har minskat – jag tänker
särskilt på rutinerna i gruppbostäder, men andra
har tillkommit – jag tänker på det ökade platsantalet i många boenden, den minskade personalstyrkan, katastrofalt färre personal med utbildning
med mera. Det har hon inte fångat. Att låta upp
till tio år gamla observationer utan en systematisk
avstämning ligga till grund för slutsatser känns som
att sista dagen för förbrukning har överskridits.
KG

Barbro Blomberg. Inklusion en illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna personer med utvecklingsstörning. 220 sidor. Umeå 2006. Institutionen för
socialt arbete. 901 87 Umeå.
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Hultsfreds kommun
tvångsförﬂyttar personer
Får Socialstyrelsens stöd!

I

en gruppbostad i Målilla i Hultsfreds kommun
bor sedan tio år tillbaka tre män med måttlig
utvecklingsstörning, en av dem med autism och
en annan utan tal. I december 2003 beslöt kommunen att gruppbostaden skulle avvecklas av ekonomiska skäl – två lägenheter stod obebodda. De tre
erbjöds ﬂytta till gruppbostäder i Virserum, två mil
bort. Det skulle innebära byte av såväl personal som
daglig verksamhet och förlust av vänner.

Länsstyrelsen sa nej
Länsstyrelsen protesterade mot beslutet och hävdade de tre personernas rätt att bo kvar i Målilla.
De är beroende av sin invanda och konkreta miljö.
Personer med autism har särskilt svårt för förändringar. Bindningen till personal och till miljön i
boendet och på orten är stor.

Länsrätten sa nej
Samtliga tre överklagade beslutet och länsrätten
gav dem rätt – kommunens beslut skall upphävas.
Länsrätten hänvisade till ett mål som varit uppe
i Regeringsrätten där man bestämt att kommunen
inte hur som helst kan ändra ett beslut som fattats
tidigare.
Kommunen överklagade det ena fallet till kammarrätten. Det gäller en man, 53 år, som har tillbringat större delen av sitt liv på vårdhem, men som
för tio år sedan ﬁck ﬂytta till Målilla och till en egen
lägenhet. Han har inga anhöriga – hans trygghet är
hans bostad och det lilla nätverket runt denna.

Socialstyrelsen sa kanske
Kammarrätten inhämtade ett yttrande från Socialstyrelsen som refererade till ett beslut av JO (200412-30). Det gällde en ﬂyttning av en person från
ett särskilt boende enligt socialtjänstlagen till ett
annat. JO skriver att en sådan ﬂyttning ska ses som
en ändring av verkställigheten av ett beslut om bistånd. Om ett beslut enligt LSS innebär en omplacering i ett boende, som har lägre servicenivå, eller
som på annat sätt innebär en ändring av omsorgen,
talar starka skäl för att det nya verkställighetsbeslutet kan överklagas genom s.k. förvaltningsbeslut.
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Detsamma gäller om den enskilde kommer att ﬂyttas långt från hemorten eller om han eller hon har
bott lång tid i det nuvarande boendet.
Socialstyrelsens bedömning blir att även om en
kommun i vissa lägen måste kunna avveckla en
gruppbostad och erbjuda motsvarande insats i en
annan, måste dock särskild restriktivitet iakttas vid
ändring av redan beviljade beslut. Det gäller i synnerhet när det är fråga om personer med funktionshinder.
Verksamheten enligt LSS skall präglas av kontinuitet och trygghet. En insats skall inte förändras
om inte den enskilde själv deltagit i ett sådant beslut. Nämnden skall så långt som möjligt ta hänsyn
till den enskildes önskemål. Domstolens prövning
torde därför inriktas på om den enskilde efter förändringen av insatsen tillförsäkras den hjälp som
han eller hon tidigare har beviljats och att insatsen
uppfyller de kvalitetskrav som anges i LSS, skriver
Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen sviker sin uppgift
Socialstyrelsen nämner inget om hänsyn till byte av
ort eller till den tid vederbörande har bott i gruppbostaden.
Socialstyrelsen begränsar också sin bedömning till
generella förhållanden trots att det gäller en person
som är föremål för ett insiktslöst övergrepp av det
allmänna. Att då enbart formulera sig i principer
är att svika såväl individen som kammarrätten, som
saknar just den sakkunskap om begåvningshandikappade och deras sätt att uppleva och förstå, som
är – eller som i varje fall borde vara – den centrala
frågan för domstolen.
Inte ens Socialstyrelsens generella bedömning
håller måttet. Att bara framhålla att en kommun
måste kunna avveckla en gruppbostad ”i vissa lägen”, utan att speciﬁcera dessa eller ens exempliﬁera dem, förvärrar situationen för den enskilde.
Likaså frågar man sig vad Socialstyrelsen menar när
den anger att en insats inte skall upphöra om inte
den enskilde själv deltagit i beslutet. – Deltagit i beslutet? Som adjungerad till nämnden?
Istället för att analysera och precisera vilka skäl
som bör hindra nämnden från att besluta att per13
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sonen ifråga ej får bo kvar, anser Socialstyrelsen att
domstolen skall bedöma om hans alternativa bostad uppfyller kraven i LSS. Man riktar fokus bort
från den avgörande frågan till en sekundärfråga.
Det står inget om huruvida Socialstyrelsens handikappenhet deltagit i yttrandet.

Kammarrättten sa ja
Kammarrätten i Jönköping skriver i sin dom i februari i år att det förhållande att det i det ursprungliga beslutet om bostad med särskild service står
angivet Målilla, skall uppfattas som en upplysning.
Utan att ha inhämtat länsstyrelsens yttrande över
det tilltänkta boendet skriver kammarrätten: ”Även
om personen ifråga under en längre tid haft sitt
gruppboende i Målilla och en ﬂyttning kan förorsaka övergående problem, har det inte framkommit
något i målet som motsäger att han framgent kommer att tillförsäkras goda levnadsvillkor på gruppboendet Väduren i Virserum.” (Mål nr 2881-04.)

Länsstyrelsen sa nej igen
Efter sin verksamhetstillsyn i juni i år av bostäderna med särskild service enligt LSS i Virserum (fyra
stycken), bedömer länsstyrelsen att boendet Väduren varken uppfyller kriterierna för gruppbostad
eller servicebostad och att ett för en av de övriga
männen anvisat boende, Haga, ej uppfyller kriterierna för gruppbostad.

Dom bor kvar!
Ännu (november 06) bor de tre personerna kvar i
Målilla. De hävdar sin besittningsrätt med stöd av
hyreslagen. De har egna kontrakt med Hultsfredsbostäder.

Kommunen vill ﬂytta ﬂer
Den 53-årige mannen som kämpar emot ﬂytten har
nu begärt prövning i regeringssrätten.
Men kommunen står på sig. Med stöd av kammarrättsdomen har man beslutat att de två övriga männen, för att få behålla insatsen gruppbostad, måste
ﬂytta till anvisade bostäder i Virserum.

Länsrätten sa ja
De två tvingades då att återigen överklaga till länsrätten. Men nu ändrade länsrätten sitt tidigare beslut. Man hänvisade till kammarrättens dom och
menade att kommunen har rätt att anvisa ett boende i Virserum. En av männen har överklagat
länsrättens dom till kammarrätten (mål 2015-06).
Kammarrätten har i detta mål begärt att få del av
länsstyrelsens verksamhetstillsyn avseende de anvisade bostäderna i Virserum.

Kommentar
Det är fruktansvärt att se hur lite de ﬁna formuleringarna i LSS om varaktighet och trygghet och
goda levnadsvillkor betyder då tillämpningen ﬂyttar ner till ett kommunalt sammanträdesbord. Ekonomin (bättre än någonsin i vårt land!) lamslår moraliska hänsyn.
Kammarrätten förstår inget av begåvningshandikappade och autistiska personers sätt att uppleva
sin tillvaro. Man påstår felaktigt att den nya bostaden uppfyller kriterierna enligt LSS och Socialstyrelsen gömmer sig bakom principer och lämnar de
personer det gäller därhän.
KG

Äntligen tillsyn av tillsynen!

R

iksrevisionen arbetar med ett projekt ”Boende
med särskild service – rättssäkerhet för funktionshindrade.” Det beräknas avslutas under december i år.
Man har ställt upp följande frågor:
• Har Socialstyrelsens normering varit tillräcklig
för att klargöra vad som är en rättssäker tillämpning av LSS?
• Har Socialstyrelsens tillsyn varit tillräcklig för
att främja en rättssäker tillämpning av LSS?
• Har länsstyrelserna i tillräcklig grad verkat för
att kommunerna planerar för framtida behovstäckning vad gäller boende med särskild service?
• Har länsstyrelserna följt upp förvaltningsdomstolarnas avgöranden och verkat för att kommunerna ska verkställa domarna?
• Har länsstyrelsernas tillsyn varit tillräcklig för
att främja en rättssäker tillämpning av LSS?
Projektet genomförs med intervjuer och enkäter.
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En ekonomisk jämförelse

I

bland glömmer man bort att gårdagens stöd till
personer med utvecklingsstörning hade ett högt
pris – både mänskligt och ekonomiskt.
1965 bodde närmare 5 000 barn och ungdomar
på särskolinternat och vårdhem.
Nu (2006) bor nästan alla barn hemma. Men
1 200 barn och ungdomar bor på elevhem.
1971 bodde totalt ca 2 800 barn och ungdomar på
vårdhem. Av dem var 500 barn under sju års ålder.
Idag bor 17 barn under sju års ålder på elevhemmen. Därtill kommer sju i familjehem. Alla övriga
barn med funktionshinder bor i föräldrahemmet.
För kommunerna skulle det – om samma antal
barn bodde kvar på vårdhem som 1971 – idag kosta
2,24 miljarder per år.
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”Hej!
Här är jag!
Var är du?”
Om kommunikation med barn
som har grava funktionshinder
En intervju med Cecilia Olsson.

Man kan inte säga att en enskild person har kommunikationsproblem, säger Cecilia Olsson. Det är
något som ﬁnns mellan två personer. Ska man stärka förmågan till kommunikation måste man stärka
båda.

1992 kom Cecilia Olsson till Häggviks gymnasium, en gymnasiesärskola där hon stannat kvar
under åren som gått. Samtidigt har hon forskat på
FUB:s forskningsstiftelse ALA.

ecilia Olsson har en gedigen bakgrund som
forskare och särskolelärare. När hon nu
lägger fram sin doktorsavhandling är det
resultatet av många års arbete. Hon utbildade sig
tidigt till mellanstadielärare och visste från början,
efter att ha jobbat som elevassistent på Norrbackainstitutet, att hon ville jobba med funktionshindrade barn.
Hon hamnade på Carlslunds vårdhem där hon
upptäckte att hon behövde lära sig mer om alternativ kommunikation. Hon gick hörsellärarutbildningen och började utveckla teckenkommunikationen så att den passade barn med utvecklingsstörning. Skolöverstyrelsen understödde hennes
arbete. Det var så hon började varva forskning och
praktik.

Teckna mera!

C
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För Cecilia Olsson är detta viktigt, att forskningen
ska kunna användas.
– Det som stämmer på skrivbordet stämmer inte
alltid med verkligheten, säger hon. Ta till exempel
teckenspråket. Forskningen har visat på betydelsen
av att lära sig teckna när man inte kan tala. Många
som inte talar, eller inte talar särskilt mycket, kan
använda teckenkommunikation istället. Ändå tecknas det alltför lite ute i verksamheten. Att personer
som talar och hör ska skapa en tecknande miljö för
personer som hör men inte talar – det är inte helt
enkelt. Det krävs att tecknandet blir ett naturligt
inslag även mellan dem som kan tala. Då kan det
fungera.
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Att ge beteenden en innebörd
Cecilia Olssons doktorsavhandling bygger på ett
antal undersökningar och teoretiska artiklar. Framför allt har hon försökt hitta samband och mönster
i den kommunikation som barn med grava funktionsnedsättningar utvecklar med personal på förskola.
– Det handlar om barn som inte använder ord
eller andra symboler utan uttrycker sig med större
och mindre rörelser med kroppen, med mimik och
i någon mån med ljud. Då hänger mycket på den
vuxnes förmåga att ge beteendena en innebörd.
– Vill man göra ett bra jobb så är det en fördel om
man lär sig se barnets uttryck som ett ”kaleidoskop”
av olika sorters kommunikationsmönster.

3. Uppmärksamhetsriktande kommunikation.
”Jag är intresserad av något som ﬁnns utanför dig
och mig men jag vill att du ska vara intresserad av
samma sak. Titta där! Kolla! Ser du samma sak som
jag?” Den kommunikationen kännetecknas mycket
av kommentarer. ”Öh! Oh!” – och att blicken tydligt speglar händelsen.

Kommunikation är en process

Genom att titta på hela samspelet kan man avgöra
vilken funktion kommunikationen har, menar Cecilia Olsson.
– Båda parterna i en kommunikation ger tillsammans beteendena en viss funktion. Det vill säga, du
kan inte avgöra vilken typ av kommunikation det
rör sig om, om du inte studerar båda parterna. Det
Hur man kommunicerar
är därför jag har gått från att studera barnets komberor inte på funktionsnedsättningen
munikation till att titta på processen. Då har jag
Funktionsnedsättningen är bara en
funnit att kommunikationen kan ses
av bitarna i detta mönster. Barn med
som ett system vars betydelsefulla delar
likartade diagnoser har inte samma ”Du måste bli
är vad barnet gör, vad den vuxne gör
problem eller behov. Och barn med behandlad
och den relation som ﬁnns mellan det
likartade problem har oftast olika dibarnet gör och det den vuxne gör.
agnoser. Lika viktigt som funktions- som en som
nedsättningen är t ex temperament kommunicerar
En kedja av samförstånd
och beteendestil.
Cecilia Olsson beskriver hur kommuniSituationen, miljön där kommunika- för att kunna
kationsprocessen utvecklas:
vara en som
tionen uppstår, är helt avgörande.
– Man söker samförstånd. ”Jag ser att
– Ska du utveckla ett barns kommuni- kommunicerar” du vill något, men jag har ingen aning
kation måste du förse barnet med olika
om vad du vill. Jag ser att du ser mig.”
situationer. De här barnen gör inte det
Man bygger en ram, man går in i ett
själva. De barn som inte kan ta med
samspel – det är ett slags överenskommelse. Det är
händerna måste man förse med prylar som man första steget i processen. Det kan nästan vem som
till exempel kan slå på så att det låter. Man måste helst göra.
locka fram beteenden som visar: ”Titta! Hörde du
Men det ﬁnns de som tänker: Jag kommer aldrig
vad som hände?!” De som har svårt att självständigt att kunna förstå vad han vill. Så man går förbi. Elförﬂytta sig kan man placera en bit ifrån så att de ler man frågar någon annan: Tror du han är trött?
tvingas ta kontakt. ”Hej! Här är jag ! Var är du?”
Man går inte in i samspelet. För man tror att man

Tre funktioner i kommunikationen
Cecilia Olsson talar om tre former av kommunikation som hon undersökt:
1. Styrande kommunikation.
Den som man föds med. Består av uppmaningar eller att efterkomma uppmaningar. ”Hungrig! Trött!
Fryser! Ha! Ge mig!” Då är jag inte intresserad av
dig som person utan som ett redskap för att tillfredsställa behov. Det kan det lilla barnet direkt.
När den kommunikationen är effektiv, så är den
kort. Det är ingen vits med att dra ut på den. Men
om man är duktig på den styrande kommunikationen kan man använda den för social kontakt. Den
sociala kontakten vill man dra ut på.
2. Social kontakt.
”Jag ser dig som en annan person som jag vill ha
kontakt med” – eller jag svarar på kontakt. Det kan
ske på förspråklig nivå, det räcker med ett leende
eller att man sträcker ut en hand.
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måste komma vidare.
Men om man går in vid det första steget och
stannar där, då kan man börja att bygga nästa ram.
”Aha, det handlar om pianot...Det som står här. Ja,
då klinkar väl jag lite på det så får vi se om det blir
någonting.” Denna nya ram, ”pianot”, kommer att
vara lite mer precis.
Så spelar man på pianot och plötsligt är det tonerna det handlar om. Då har vi en ny ram som är
ännu mer precis och när vi är överens om att det
är detta det handlar om så tar jag barnets händer
och lägger dem på tangenterna. Vi lyssnar, jag kommenterar och vi har nått målet: att lyssna till pianot.
Det slutgiltiga budskapet formar vi tillsammans.

Var inte rädd för att tolka!!
Vi bygger alltså kedjor av samförstånd, säger Cecilia
Olsson
– Varje ram är ett sådant samförstånd. I den processen får man inte vara rädd. Man måste pröva
och tolka och omtolka och kolla av. Och om man
tolkar fel kan man gå tillbaka i processen och ta
upp tråden igen.
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”Vad ser jag som barnet också ser?
Det är en bra fråga att ställa sig när
kommunikationsprocessen ska starta.”
Cecilia Olsson
– Vad ser jag som barnet också ser? Det är en bra
fråga att ställa sig när kommunikationsprocessen
ska starta.
Inte samma kodbok
Ofta hamnar man fel när man studerar funktionshindrade barns kommunikation eftersom man
tolkar beteenden utifrån från det normala barnets
utveckling.
– Men de svårt funktionshindrade barnen använder ofta inte samma ”kodbok”, menar Cecilia Olsson. Därför misstolkas deras kommunikation. Att
man inte beter sig på samma sätt när man försöker
kommunicera, kan inte tas till intäkt för att man
saknar vilja att påverka sin omgivning. Vilken rätt
har vi att försöka få det enskilda barnets utveckling
att likna normalutvecklingen?
Det enskilda barnet hittar egna strategier för att
bygga ”ramar” av kommunikation med personerna
i omgivningen. Den som är lyhörd och som vågar
ta steget in i processen av samspel och olika samförstånd hittar ofta rätt. ”Du måste bli behandlad
som en som kommunicerar för att kunna vara en
som kommunicerar” har någon sagt. Man kan inte
säga att en person har kommunikationsproblem.
Varken kommunikativ kompetens eller kommuni-

kativa svårigheter kan förläggas till den ena eller
andra personen. Det är något som ﬁnns mellan
dem. Ska man stärka förmågan till kommunikation
måste man stärka båda.
Text och bild: Hans Hallerfors.

Jenny Olausson
– den sista handikappombudsmannen
R

egeringen har utsett Jenny Olausson som vikarierande Handikappombudsman fram till
sista juni 2007. Hon är jurist och har sedan slutet
av 1990-talet arbetat med diskrimineringsfrågor
hos HO.
Under 2007 försvinner av allt att döma handikappombudsmannen. Regeringen har aviserat att man
tänker slå samman de fyra ombudsmännen JämO,
DO, HO och HomO (Jämställdhetsombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning).
Lars Lööw som varit handikappombudsman i sju
år passar nu på att hoppa av till ett jobb som direktör i Samhall. Där blir han ansvarig för att utveckla
arbetsmarknadstjänster för funktionshindrade.
Också detta kan måhända ses som en strategisk anställning, eftersom Samhalls monopol på skyddat
arbete är på väg att luckras upp.
INTRA 4 • 06

– I vårt uppdrag ingår att ﬁnna nya sätt att utveckla funktionshindrade genom arbete. Lars Lööw har
stor kunskap om livsvillkoren för personer med
funktionshinder, säger Birgitta Böhlin, VD för Samhall AB.
Handikappombudsmannen inrättades 1994.
Inger Claesson Wästberg ledde verksamheten de
första sex åren. Redan från början låg huvudvikten
på den juridiska kampen mot diskriminering. En
inriktning som förstärktes när Lars Lööw tillträdde
1999. Diskrimineringslagarna blev ﬂer och den juridiska avdelningen svällde. Han ﬁck också ansvar
för det nystartade tillgänglighetscentret. Däremot
lyckades varken han eller hans föregångare göra
HO till den opinionsbildare och folktribun som
många hoppats på.
HH

17

Det är lätt att den enskildes önskemål tappas bort
när man ska bestämma kontaktpersonens eller
ledsagarens uppdrag. Många vill ha hjälp med att
träffa en partner, men hur ofta får de det? Elisabet
Björquist, LSS-handläggare i Uddevalla, skriver om
hur vi kan hjälpa personer med intellektuella
funktionshinder att hitta en partner.

I sökandet efter kärlek
Av Elisabet Björquist

L

evnadsförhållandena för personer med
funktionshinder har gradvis blivit bättre,
men de ﬂesta är fortfarande mindre aktiva
på sin fritid och har färre sociala relationer än resten av befolkningen. Många personer med intellektuella funktionshinder lever i ensamhushåll.
Inom handikappomsorgen möter jag ofta frågor
kring kärlek, relationer, vänskap och samlevnad.
En vanlig fråga är hur man egentligen bär sig åt
för att träffa en kille eller en tjej när kontaktnätet
är tunt.
Några gånger har jag mött personer som ansökt
om LSS-insatser i hopp om att få stöd med att träffa en kärlekspartner. Oftast har det varit personer
med intellektuella funktionshinder eller högfungerande autism. Personer som i stort sett lever ett
”vanligt liv” i samhället, men som upplever ensamhet och isolering och behöver stöd med att bryta
det.

Många önskar stöd
När jag skrev min magisteruppsats frågade jag
handläggare i kommuner runt om i västra Sverige
om detta. Och visst var det ﬂer än jag som mött
personer med intellektuella funktionshinder och
Aspergers syndrom som efterfrågat stöd med att
bryta sin isolering och hitta en partner. Jag ville
också veta om de tyckte att det var samhällets ansvar att stötta med detta och ﬁck lite skiftande svar.
Några tyckte att det är samhällets ansvar men de
ﬂesta tyckte det inte.
Jag har också frågat personer med funktionshinder med erfarenhet av kärleksrelationer om vilka
möjligheter de själva upplevt med att träffa den rätte, men också vilka svårigheter både de själva och
deras kamrater haft i sökandet efter kärlek.

Svårigheter att träffa en partner
Att träffa en partner i skolan, på jobbet, i föreningslivet, genom kontaktannons och på danser var
vanligt, liksom det är för övriga befolkningen. Men
ungefär samma möjligheter innebär också hinder.
Att gå ut och dansa när man inte har någon att gå
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med är inte särskilt roligt. Arbetsplatser, som daglig
verksamhet eller skyddad verkstad, innebär oftast
en begränsad grupp av människor. Där ﬁnns för det
mesta samma kamrater som man följt sedan skoltiden. Föreningar för människor med funktionshinder ﬁnns i viss utsträckning i storstäder, men i de
mindre kommuner där jag genomfört min studie,
är utbudet ofta begränsat.
Att träffa en kärlekspartner genom kontaktannonsering eller via Internet har blivit alltmer vanligt bland människor med funktionshinder. En av
informanterna i min studie tyckte att Internet givit
henne otroliga möjligheter till sociala kontakter.
Framför allt tyckte hon att det var lättare att ﬂirta
när man chattar. Flirtandet blev tydligare och risken
för missförstånd och att göra bort sig minskade.
Men att chatta på nätet eller sätta in och svara på
en kontaktannons kan innebära svårigheter kopplade till funktionshindret. Att läsa och skriva tycker
några är svårt, att inte bli vilseledd eller lurad kan
också vara ett problem.

Kontaktpersoner och ledsagare
I Sverige ﬁnns en lång tradition av att tillgodose olika behov hos personer med funktionshinder. En av
insatserna enligt LSS är biträde av kontaktperson.
Det är en insats som ofta passar bra för de människor med lindriga funktionshinder som klarar stora
delar av sin livsföring själva, men som upplever sig
ensamma och har svårigheter med sociala kontakter.
Kontaktpersonen skall vara en medmänniska
och en god vän. Det är en mycket vettig insats och
många personer har fått möjlighet att bryta sin
isolering genom att få en kontaktperson. Kontaktpersonen har blivit någon som ringer ibland, följer
med på krogen eller på bio och som kommer ihåg
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Leif Wettermark och Helen Karlsson bodde i var sin gruppbostad i Mjölby. De brukade träffas när det var dans och andra
gemensamma aktiviteter. Tycke uppstod och de ﬂyttade samman
i en egen lägenhet. De är nu förlovade sedan 1,5 år tillbaka och
de har planer på att gifta sig. Foto: Stefan Ilstedt.

en på födelsedagar och till jul. En annan insats är
ledsagarservice som syftar till att stötta personer
med funktionshinder med aktiviteter i samhället.
Stödet kan även gälla stöd med fritid och sociala
kontakter.
Borde det då inte vara självklart att stöd med att
knyta kärleksrelationer ingår i dessa insatser?

Vilket stöd önskade man?
Genom min studie har jag fått bekräftat att det
ﬁnns både behov av och önskemål om stöd med
att träffa en partner.
Det framkom många förslag på hur ett stöd skulle
kunna utformas. Man skulle kunna få stöd med att
sätta in eller svara på en kontaktannons. Någon
skulle kunna följa med ut och dansa eller hjälpa
till att bjuda till fest.
Den som skulle stötta kunde vara en lärare, en
kurator, en god man, en ledsagare eller en kontaktperson. Det kunde vara en god vän eller en personal
från boendestödet. Det fanns många förslag, men
sammanfattningsvis tyckte alla att det viktiga var att
stödet gavs av en person man känner förtroende
för och det skall helst inte vara ens egen förälder.

Lyssna till den enskildes önskemål
Hur kan en kontaktperson eller en ledsagare stötta
med att träffa en partner? Det första som är viktigt
är att i ännu större utsträckning lyssna till den enskildes egna önskemål då vi tillhandahåller en insats. Och inte bara då, vi måste också följa upp hur
den funktionshindrade upplever att önskemålen
har tillgodosetts.
Jag tror att vi skulle kunna utveckla insatsen biträde av kontaktperson lite mer. Kontaktpersonen
skulle kunna bli den som stöttar den enskilde att
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knyta egna sociala relationer. Relationer som är på
lika villkor och inte kan sägas upp hur som helst.
En kontaktperson skulle faktiskt kunna stötta i att
träffa en egen vän eller t.o.m. en kärlekspartner och
på sikt göra sig själv överﬂödig. En ledsagares uppdrag kan även den tydliggöras ytterligare så att den
enskildes önskemål tas tillvara i större utsträckning.
Att stötta någon med att träffa en kärlekspartner
är ett ypperligt uppdrag för en ledsagare genom
att följa med på fest eller danser. Jag vet att många
arbetar såhär idag, men det händer fortfarande att
den enskildes önskemål tappats bort på vägen.

Ett känsligt uppdrag
Att arbeta med ett sådant uppdrag kan givetvis vara
svårt och känsligt. Många av oss känner respekt för
vad som skulle kunna gå galet. Det
ﬁnns en rädsla för att kanske medverka till olycklig kärlek eller att
kärleken skall leda till en oönskad
graviditet.
Min mening är dock inte att vi
skall styra och ställa utan endast
stötta med små saker som den enskilde själv önskar hjälp med. Det
viktiga är att professionella i alla
led lär sig lyssna till och följa den
enskildes egna önskemål. Vill man
Foto: Åsa Hallqvist.
öka sina kunskaper ﬁnns också
gott om litteratur i ämnet.
Elisabet Björquist är ﬁl.
Det är också viktigt att alla så kall- kand. i socialt arbete och
lade professionella, i mötet med har Magisterexamen i
människor med funktionshinder, handikappvetenskap. Hon
är både lyhörda och öppna för har arbetat med männisden enskildes behov och önske- kor med funktionshinder
mål och då även för de önskemål inom skola, landsting och
som kan kännas obekväma att kommun sedan början av
handskas med. Jag är övertygad 1980 talet. Arbetar idag
som LSS-handläggare i
om att vi, inom ramen för beﬁnt- Uddevalla kommun. Elisalig lagstiftning och resurser, har bets magisteruppsats ”I
möjlighet att göra mycket mer. sökandet efter kärlek” kan
Till och med stötta människor att beställas på e-post:
träffa en partner.
elisabet.bjorquist@uddevalla.se
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SVÅRA FRÅGOR
i arbetet med stöd och
service åt personer
med intellektuella
funktionshinder

men fÖrst
kommer
tilliten
Hans Hallerfors

A

tt bli sedd, att känna att någon lyssnar på en, att möta någon som
verkligen tar sig tid att förstå, att verkligen få känna tillit till någon.
Allt det tar tid. Det långsiktiga samspel som utvecklas mellan personalen
och den som behöver personalens stöd, har som enda syfte att skapa den
trygghet som behövs för att klara av de krav som man möter i livet. Bra
personal har den förmågan: De kan, genom sitt sätt att vara, dagligen
övertyga den enskilde att hon är en viktig individ, älskad och omtyckt
för den hon är. Att det hon vill och det hon inte vill är betydelsefullt.
Att livet inte är så farligt.
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I

nom psykologin sker nu en intressant forskning om hjärnans tidiga utveckling. Anknytningsteorin har visat att det lilla barnets nedärvda reaktion på upplevd rädsla är att söka skydd
hos den starkare parten, anknytningsobjektet/modern. Barnet skapar tidigt olika strategier för att
uppnå skydd och trygghet. Om barnet misslyckas
kan det leda till allvarliga störningar, trauman och
hämningar i utvecklingen.
Alltför många av dem som bor i bostäder med särskilt stöd har troligen sådana tidiga erfarenheter av
misslyckade försök att uppnå trygghet. Det präglar
deras förmåga att hantera svåra situationer också
som vuxna. Funktionshindret medför att man har
svårare att överblicka och bearbeta de situationer
man hamnar i. Man misstolkar lätt situationen,
man blir rädd och söker intuitivt anknytning. Känner man inte trygghet tar man till ﬂykten, går till
angrepp eller ”fryser” kroppen. Det handlar om
primitiva överlevnadsmönster som just då gör individen oemottaglig för pedagogisk fostran.
Då vill det till att omgivningen har förmåga att
se och respektera den underliggande rädslan. Att
man förmår arbeta långsiktigt med att skapa trygghet genom anknytning.

Vad är verksamt?
Det där stämmer rätt bra med mina egna erfarenheter. Efter många år som vårdare och som föreståndare för olika enheter inom handikappomsorgen
blev jag byråkrat och sedan skribent på heltid. Då
fanns anledning till reﬂektion. Inte minst arbetet
i en gruppbostad för personer med intellektuella
funktionshinder och svåra psykiska störningar har
inneburit många viktiga lärdomar.
Vad är verksamt?
Vad är viktigt?
Vilket hade egentligen gjort nytta? Vad hade betytt mest för dem som bodde på dessa vårdavdelningar (där jag började mitt arbete) och i dessa
gruppbostäder där jag själv oftast haft förmånen
att få bestämma om ramarna för stödet?
Värdegrunder, metoder, arbetsplaner, målsättningar, struktur, organisation? Nej.
Om jag är helt ärlig så är det mesta av det som i
stunden upplevs som viktigt i arbetet bara skrift i
sand. Det behövs kanske, för att hålla ihop personalgruppen, för att tillföra mening, inriktning och
allvar. Indirekt kan det således ha en viss betydelse
för dem det gäller. Men i begränsad utsträckning.
Ibland har dessa planer och målsättningar t o m
gjort mer skada än nytta.

Bild: Stefan Ilstedt

Regler bra i början
Det ﬁnns ett viktigt undantag och det är när en
verksamhet startas. Då handlar mycket om att lägga
fast något slags grund som personalstödet ska utgå
från. ”I den här gruppbostaden pratar inte personalen över huvudet på dem som bor här.” ”Här arbetar vi med att stärka den enskildes förmåga att
leva det liv som han/hon själv väljer.” ”Här går personalen inte in i den enskildes lägenhet när denne
INTRA
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inte är hemma.” ”Här använder vi inte nedsättande eller ironiska omdömen om dem som bor här.”
”Här diskuterar vi och reﬂekterar över vårt stöd,
här samarbetar vi och stöttar varandra i arbetet.”
Och så vidare...
De regler, skrivna eller oskrivna, som slås fast från
början ”sätter sig” snabbt i väggarna. Och har de
väl gjort det så är de nästan omöjliga att rucka på.
Det är nästan skrämmande att se hur de gruppbostäder där dåliga värderingar fått breda ut sig vid
starten fortsätter att ge ett delvis dåligt stöd, trots
att den ursprungliga personalen sedan länge slutat
och bytts ut. Och på samma sätt med gruppbostäder som fått en bra start.
Därför spelar nedskrivna regler och målsättningsdiskussioner en viktig roll vid starten. Men sedan är
det ganska kört.

Personalen betyder allt
(nästan)
Vad har betytt något då?
Personalen. Den enskildes förmåga. Om jag tittar
i backspegeln så är det detta jag ser. Enskilda individer som genom sitt inkännande och fantasifulla
arbete i bästa fall lyckats skapat tillit och hopp.
Den som bor i en bostad med särskild service behöver stöd av personal. Men till skillnad från personal inom andra omsorger så har denna personal
oftast en alldeles oerhörd och avgörande betydelse.
Det är oftast där kvaliteten på stödet avgörs.

Människohantering
Det ﬁnns en trist tradition av människohantering
inom handikappomsorgen. Från vårdhemmens rationella människoförvaring till dagens totala nonchalans för det ﬁnmaskiga nät av tillit och gemenskap som långsamt utvecklas i en gruppbostad.
Genom olika typer av metoder har man dessutom,
nu och förr, trott sig kunna manipulera människor
i en bestämd riktning. Ofta har dessa metoder varit
draperade i förment vetenskaplig förpackning. Gemensamt för dessa metoder har varit att de byggt på
föreställningen om personalgruppen som ett redskap som, genom att följa överenskomna instruktioner, ska handla lika i kritiska situationer och
därigenom påverka individen att upphöra med det
oönskade beteendet. Den pedagogiska strukturen
blir viktigare än relationen mellan individerna. Ett
sådant sätt att arbeta bygger på en mekanisk och
inhuman människosyn.

Tilliten tar tid
Att bli sedd, att känna att någon lyssnar på en, att
möta någon som verkligen tar sig tid att förstå, att
verkligen få känna tillit till någon. Allt det tar tid.
Som ny personal i en gruppbostad eller på en
daglig verksamhet har man inte detta förtroende.
För många kan detta vara svårt att acceptera. Man
ångar på i ullstrumporna och känner sig misslyckad
när man inte får samma respons som andra. Och
då försöker man ännu mer. Många personer med
2121

intellektuella funktionshinder har lärt sig detta
– att det alltid kommer ny personal som vill vara
duktiga. De kanske ställer upp för att de måste, eller så protesterar de på olika sätt. Tilliten ﬁnns inte
där i början. Att låtsas något annat är bara dumt.
Och mycket skulle vara vunnet om inskolningsperioderna för ny personal förlängdes och insikter
om betydelsen av att skapa förtroende och trygg
samvaro tydliggjordes.
Det långsiktiga samspel som utvecklas mellan personalen och den som behöver personalens stöd har
som enda syfte att skapa den trygghet som behövs
för att klara av de krav som man möter i livet. Bra
personal har den förmågan: De kan, genom sitt sätt
att vara, dagligen övertyga den enskilde att hon är
en viktig individ, älskad och omtyckt för den hon
är. Att det hon vill och det hon inte vill är betydelsefullt. Att livet inte är så farligt. För många tar det
år att nå dit.

Om insikten fanns...
Om insikten om detta skulle genomsyra organisationen skulle mycket se annorlunda ut:
Organisation. Om man inser vikten av utvecklande och bestående kontakter i arbetet med stöd och
service så kan man inte samtidigt behandla verksamheter som pusselbitar som går att ﬂytta runt
lite hur som helst. För den enskilde är personalen
inte utbytbar – inte om man efter lång tid utvecklat
en samvaro som bygger på långsiktiga förtroenden
och viktiga insikter som man lärt sig genom år av
samvaro. Att skapa stabilitet och långsiktighet i stödet blir med denna inriktning helt utslagsgivande.

FUB kräver
bättre koll
på personalen

M

ed anledning av
sexuella övergrepp
på en gruppbostad i
mellansverige har FUBs
förbundsstyrelse uttalat
sitt förtroende för en i
allmänhet kompetent
och ansvarskännande yrkesgrupp, men anser att
det bör vara ett krav att
begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal.
Från UNIK nr 5/06 .

”

Bra personal har den
förmågan: Att, genom
sitt sätt att vara,
övertyga den enskilde
att livet inte är så farligt

Personalekrytering. Vikten av att rekrytera bra
personal som har just dessa egenskaper: förmåga
att kunna se och lyssna, förmåga att reﬂektera, förmåga att skapa förtroende och tillit, skulle, tillsammans med kunskaper och erfarenheter, vara helt
avgörande.
Personalpolitik. Eftersom tilliten tar tid och är
ovärderlig i arbetet, skulle personalpolitiken ha
just det syftet: att se till så att den personal som har
dessa dyrbara resurser stannar länge och trivs. Lönepolitik, möjligheter till vidareutveckling och internutbildning i arbetet skulle utgå från detta.
Personalstöd. Att vara lyhörd, omtänksam och
engagerad kostar på. Många utsätts för svåra påfrestningar. Det är inte ovanligt att man utsätts för
fysiskt våld eller att man bli utbränd, när man arbetar med direkt omsorg. Personalen behöver stöd,
både i form av handledning och i form av en närvarande och stöttande arbetsledning.

Jag kan själv!
En handbok i
”Pedagogiska omsorger”.
usanne Larsson har skrivit
en handbok i hur man bör
arbeta för att öka självständighet och välbeﬁnnande hos omsorgstagare. Den riktar sig i första hand till arbetsledare inom
boende och daglig verksamhet.
Boken bygger till stor del på exempel som författaren samlat på
sig i sitt arbete som handledare
inom handikappomsorgen.

S

Susanne Larsson. Jag kan själv! – Nyttan av pedagogisk omsorg.
omsorg
2006. 64 sidor. Kommunlitteratur. Pris 153 kr. Kan beställas på
tel 042-330340 eller från hemsidan: www. kommunlitteratur.se
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Osäkert om regeringens
handikappolitik

Ä

nnu är det oklart vad den nya handikappministern Maria Larsson (kd) har för ambitioner. Läser man vad kristdemokraterna
skrev före valet framgår att
• Man vill behålla rättighetslagstiftningen.
• Man vill förbättra länsstyrelsernas tillsyn,
• Man vill ha påtryckningsmedel gentemot de kommuner som beslutar om en insats och sedan inte
verkställer den.
• Det ﬁnns starka skäl som talar för att staten ska
ﬁnansiera verksamheter enligt LSS.
Intra har ställt ett antal frågor till Maria Larsson. Vi
har fått svar från hennes politiskt sakkunnige Henrik Kjellberg enligt följande:
Vilka frågor inom handikappområdet kommer ni
att prioritera?
Det är en grundläggande politisk uppgift att förhindra diskriminering av personer med funktionshinder. Personer med funktionshinder behöver
också ges ökade möjligheter att välja hjälpmedel
och boende. Vi kommer att föreslå åtgärder som
syftar till att undanröja hinder för deltagande i arbetslivet. För de personer som inte kan delta på den
reguljära arbetsmarknaden behöver det ﬁnnas sysselsättning med stor valfrihet.
Om LSS framtid och Assistanskommitténs arbete:
När det gäller LSS och Assistanskommittén, så ber
vi att få återkomma med närmare besked. Frågor
kring utredningens fortsatta arbete ses för närvarande över.
Kommer ni att tillsätta en särskild kommitté för
den vidgade utredningen?
Nej.
Kommer LSS karaktär av rättighetslag att bestå?
Det framgår av direktiven att kommitténs förslag
vad gäller stödets utformning skall ta sin utgångspunkt i dagens rättigheter.
Stödet till personer med funktionshinder är splittrat genom att det regleras i både socialtjänstlagen
och LSS. Kommer ni att koncentrera dem till LSS?
Assistanskommittén ska undersöka behovet av en
samlad lagstiftning för det sociala stödet till människor med funktionshinder. Vi inväntar utredningens slutsatser.
Kommunförbundet anser att staten ska ta över ﬁnansieringen av LSS. I en ledare i Dagens Samhälles ledare säger man sig sakna besked i budgetproppen om och när det ska ske! Vad är regeringens inINTRA 4 • 06

Den nya hand
ika
feriearbetade ppministerns största merit:
ho
So
för män med n på ett privat vårdhem (Lå m 18- och 19-åring
utvecklingsstö
n
gasjö vårdhem
rning.
)
Maria Larsson är vår nya handikappminister. Hon är född 1956 på en bondgård i Långasjö i södra Småland. Efter lärarutbildning och arbete som mellanstadielärare några år tog politiken över. Från 1998 sitter hon i riksdagen
och från 2003 är hon förste vice ordförande i Kristdemokraterna. Hon är gift
och har tre utﬂugna barn.

ställning till statlig subventionering/ﬁnansiering av
LSS (bortsett från personlig assistans)? Skall staten
bli huvudman? Vem ska då besluta om insatserna
och vem ska utföra dem?
Det är bland annat denna fråga som Assistanskommittén utreder och vi inväntar resultat och slutsatser från utredningen.
Betänkandet LSS - Särskilt personligt stöd, SOU
2004:103, har inte följts upp av en proposition angående insatsen råd och stöd. Avser ni göra det?
Eftersom Assistanskommittén har i uppdrag att
göra en helhetsöversyn av LSS, ingår det i kommitténs uppdrag att behandla frågan om insatsen råd
och stöd. Vi inväntar därför resultat och slutsatser
från utredningen.
Betänkandet Beviljats men inte fått, SOU 2004:118,
har följts upp av förslag till ändring i Socialtjänstlagen, men inte i LSS. Kommer ni att göra det?
Insatser som beviljats men inte genomförs ska naturligtvis inte förekomma. Förslagen i betänkandet
”Beviljats men inte fått” bereds för närvarande i socialdepartementet. Vi får återkomma när vi tagit
ställning till förslagen.
Kommentar
Det ﬁnns troligen betydande meningsskiljaktigheter i den nya regeringen, framför allt om hur framtidens stöd ska ﬁnansieras. Starka krafter inom
den nya majoriteten vill gå på kommunförbundets
linje, med uppluckrade rättigheter och ökad statlig
ﬁnansiering. Samtidigt kan folkpartiet knappast acceptera en sådan utveckling om man vill behålla sin
position som det parti som särskilt värnar om de
funktionshindrades rättigheter.
HH
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Psykologi är läran om själslivet och vetenskapen om de psykiska processerna.

POMS

– en aktiv 35:årin
Psykologerna är kanske den
yrkesgrupp som haft mest inﬂytande över hur dagens stöd
till personer med utvecklingsstörning har utformats. Nästa
år fyller POMS – Handikappsykologernas yrkesförening 35
år. Det är en pigg och livaktig
organisation som betyder
mycket för sina medlemmar.

G

unilla Svenssons erfarenheter
som psykolog med inriktning
på funktionshinder är jämngamla med POMS. 1972 kom hon som
biträdande psykolog till Carlslunds
vårdhem där hon arbetade i två år.
Därefter kom hon till Salberga speci- Tobias Skog och Gunilla Svensson sitter båda i POMS styrelse.
alsjukhus en period. Där såg hon de
värsta avigsidorna med anstaltsboendet innan hon
• Kommunalanställda psykologer. Kontaktperﬂyttade till Karlstad för att arbeta som psykolog i
son Mattias Eriksson
ett vuxenteam. 1981 blev hon legitimerad psykolog
(mattias.eriksson@poms.nu).
och tre år senare var det dags att ﬂytta igen. Den
• Föräldrar med intellektuella begränsningar
här gången för gott, till Falun och till barnhabilite(FIB). Kontaktperson Lydia Springer
ringen där. Vad har då POMS betytt för Gunilla?
(lydia.springer@lul.se).
– Jag var på min första POMS-konferens 1977. Det
• Utvecklingsstörning och sexuella övergrepp.
var inspirerande att möta de kollegor som skapat
Kontaktperson Anders Svensson.
POMS som en rikstäckande organisation för psyko(anders.s.svensson@skane.se).
loger med inriktning på funktionshinder. Jag har
• Psykoterapinätverket. Kontaktperson Stefan
haft min tillhörighet där. POMS har idag 300 aktiva
Lycknert (stefan.lycknert@sll.se).
medlemmar. Från och med i år har vi bytt namn
Från 2001 är Gunilla Svensson ordförande i
till POMS–Handikappsykologernas yrkesförening. POMS.
Vår övergripande målsättning är att verka för en
– Vår yrkesförening är en plattform för erfarenutveckling av psykologernas roll inom verksamhe- hetsutbyte. Just nu pågår ett arbete med att ta fram
ter för stöd till personer med funktionshinder. Vi riktlinjer för diagnostiseringen av personer med
har många besökare till vår hemsida, ca 1 000 i må- lindrig utvecklingsstörning. Det är ett sätt att stödnaden. Där ﬁnns information om litteratur, forsk- ja psykologer ute i verksamheten. Dessutom har
ningsrapporter, konferenser med mera. Där ﬁnns vi våra konferenser. Den sista, i oktober, samlade
också vår medlemstidning, POMS, som kommer ut 200 deltagare. Den handlade om anknytning, funkmed fyra nummer om året.
tionshinder och psykisk störning. Nästa höst ska
Idag ﬁnns det också fyra nätverk inom POMS den följas upp av en tredagarskonferens i samma
med speciell inriktning.
ämne.
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Läs mer om POMS
på www.poms.nu

ng!

Gunilla har hunnit med att vidareutbilda
sig, samtidigt som hon i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat (förutom uppehåll för
barnledigheter) inom omsorg och habilitering. Hon har studerat neuropsykologi och
är specialist i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut. Det senare har inneburit
att hon också engagerat sig i enskilda terapier med vuxna personer med utvecklingsstörning.
– Mest spännande är att jobba i team med
tidiga insatser för barn och familj, säger Gunilla. För ett litet barn med funktionshinder ﬁnns inga färdiga mallar. Det är aldrig
från början givet hur barnets utveckling blir.
Därför går det att göra så mycket om man
lyckas ge familjen ett bra stöd. Om man
förstår de olika sårbarhetsfaktorerna funktionshindret innebär, kan barnet få hjälp till
ett gott liv.

T

obias Skog, 35 år, är en av de många yngre
psykologer som hittat ett forum i POMS.
Sedan 2003 är han legitimerad psykolog
vilket innebär att han gått utbildningen på fem år
och sedan gjort ett års PTP-tjänstgöring. Han började inom barnhabiliteringen i Blackeberg men
arbetade främst på Järvafältet i Stockholm.
– Inom barnhabiliteringen råder ett ganska medicinskt synsätt och psykologin blir lätt underordnad,
säger Tobias. Där förväntas man som psykolog
främst arbeta mot föräldrarna. Att barnen kan behöva eget psykologiskt stöd kommer ofta bort.
Efter en omorganisation blev det vuxenhabiliteringen i stället, på det nyskapade HC Järva. Där ges
stödet till personer som är 16 år och uppåt. Mycket
handlar om att göra personkretsutredningar.
– Här ﬁnns många med invandrarbakgrund som
är nydiagnostiserade. Det är viktigt, för att de ska
kunna förstå sina svårigheter, att de får en riktig
kunskap om sin diagnos. De bästa utredningarna
är de som kan ligga till grund
Vad
för att skapa en självkännedom
tjänar en
hos brukaren.
psykolog?
Tobias arbetar också med
Tobias Skog som är resamtalsstöd och med arbetslativt ny i yrket och arbe- grupper där det ﬁnns en stor eftar i Stockholm tjänar
terfrågan på psykologiskt stöd.
24 300 kr/mån.
Han trivs med sitt jobb.
Snittlönen för psyko– Egentligen kommer jag från
loger är ca 27 000
kr/mån.
psykiatrin där jag jobbat i 16 år,
Men om man skaffar
berättar han. Men jag lockades
sig olika specialistutbildningar kan man tjäna en av att arbeta med funktionshinder. Människor med kognitiva
bra bit över 30 000
funktionshinder tvingar oss att
kr/mån.
Eftersom det är störanvända fantasin och hitta nya
re konkurrens om joblösningar. Det man lärt sig funben i Stockholm är lökar
oftast inte, så man får pröva
nerna sämre där än ute i
sig fram. Det är kreativt, utmalandet.
nande och roligt.
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I oktober samlades POMS till konferens i Stockholm. 200 deltagare åhörde Leif Andersson som föreläste om hur ett funktionshinder påverkar anknytningen och hur psykologen kan använda anknytningsteorin i sitt arbete med funktionshindrade.

Antalet psykologer inom habiliteringsteamen
1960
1970
1980
2005

1
60
300
600

Ökad betydelse

D

et ökade antalet psykologer som arbetar
med stöd till personer med utvecklingsstörning hänger samman med två avgörande förändringar.
På 1960-talet var samhällets stöd till personer
med utvecklingsstörning i huvudsak pedagogiskt
och mediciskt. Starka krafter ville se utvecklingsstörda som patienter på vårdhemHur
men och anstalterna och som en
blir man
del av den psykiatriska vården. Psypsykolog?
kologernas allt starkare ställning
Det krävs gymnasieinom forskning och i det praktiska
kompetens och ett års
arbetet innebar ett skifte från denna
arbetslivserfarenhet för
att komma in på psykomänniskohantering till en humanistisk omsorg med psykologisk/so- logprogrammet.
Fem års universitetscial inriktning. Gunnar Kylén, Inga studier
följs av ett års
Sommarström, Bengt Nirje och Ann praktisk tjänstgöring
Bakk är några av de psykologer som
under handledning
(PTP-tjänstgöring).
genom forskning, opinionsbildning
För att få kalla sig
och organisatoriskt arbete bidrog
psykolog krävs legititill denna genomgripande förändmation. Den utfärdas
ring av synen på det intellektuella
av Socialstyrelsen och
funktionshindret. Genom stödsamär allmänhetens skydd
mot missbruk av psykotal, psykoterapi och handledning
logisk
kunskap.
har det psykologiska stödet blivit en
Efter psykologlegitiviktig del av handikappomsorgen.
mation och fem års
Psykologernas betydelse har också
yrkeserfarenhet kan
ökat i och med den moderna rättigspecialisering ske
inom några av omhetslagstiftningen. Utredningar om
rådena:
arbetslivets
personkretstillhörighet har blivit ett
psykologi, handikappviktigt inslag i psykologernas arbetspsykologi, klinisk psyuppgifter.
kologi, neuropsykologi
Text: Hans Hallerfors,
eller pedagogisk psykobild: Stefan Ilstedt. logi. Många psykologer
vidareutbildar sig till
psykoterapeuter.
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En lyckad
läsupplevelse
(och en mindre lyckad)

I

vintertid är det
extra mysigt att
samlas kring
bordet och plocka
fram nya böcker.
Det är något speciellt med den
mörka årstiden.
Vi lugnar ner
oss, tänder ljus
och känner kanske att kraven
på utomhusaktivitet minskar.
Det är mer än någonsin
helt rätt att plöja ner sig i boktraven och verkligen njuta.
Eller varför inte gå på kafé? Det
är nog svårt att slå den mysighetsfaktor som ett sådant besök ger.
Tänk t.ex. att ﬁka på ”Kafé Löftet”, det låter helt rätt!

Lika trevlig som namnet

”Kafé Löftet” är titeln på en bok
av Cecilia Davidsson, som jag nyligen läst i min bokcirkel, och den
är precis så trevlig som namnet
anger. Den handlar om Ninni,
som blir kär i Niklas, den nye killen på jobbet. Åtminstone tror
hon att hon är kär... Som det ofta
är med kärlek så krånglar det till
sig en hel del för Ninni under berättelsens gång.
Hon vill så gärna lära känna
Niklas, men det är inte så lätt
när man är blyg. Det är då hon
kommer på att han bor mittemot
kafé Löftet. Plötsligt är Ninni
stamkund där, hon sitter bakom
en gardin och spanar mot Niklas
lägenhet. Ska hon lyckas träffa
honom på det sättet? Är han den
drömprins hon tror att han är?
Som en parallellhistoria får vi
också ta del av Ninnis kompis Saras kärleksproblem. Sara verkar
först ha ett perfekt liv med sin
pojkvän, men när man skrapar
lite på ytan kommer en annan
sanning fram...
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Lätt att prata om

Det var roligt att läsa ”Kafé Löftet” för min dagcentergrupp, alla
var intresserade och ville höra
fortsättningen. Det blev kul när
Sara blev mer och mer desperat i sina försök att träffa Niklas,
hon springer misstänkt ofta till
kaffeautomaten utanför hans arbetsrum. Det tyckte några var lite
busigt.
Kafé Löftet är en sådan bok
som det är lätt att prata omkring,
eftersom den berör stora och viktiga saker i livet; kärlek, vänskap,
arbete. Ytterligare ett plus ger de
ﬁna teckningarna av Helena Davidsson Neppelberg. Vi kommer
säkert att återkomma till kafé
Löftet och läsa om Ninni ﬂera
gånger, det känner jag på mig.

boktips!

lättläst litteratur

Maria Normark är arbetsterapeut på
Kroksta dagcenter i Örnsköldsvik. Hon
kommer med boktips till alla dem som
leder läsecirklar med personer med
utvecklingsstörning.
Böckerna:
Kafé Löftet
Av Cecilia Davidsson och Helena Davidsson Neppelberg. Pris 135 kr.
Den öppna gylfen
Av Per Gustavsson. Pris 100 kr.
Beställ från LL-förlaget,
tel 08-640 70 90,
e-post: order@lattlast.se
eller från hemsidan: www.lattlast.se

Ingen ﬁness

Tyvärr blir inte alla läsupplevelser
lika lyckade. Många gånger fungerar det bra med högläsning av
ganska korta, kärnfulla historier.
Man kan ta upp någon enstaka
om man vill, skratta lite och sedan göra något annat. Så fungerar det ju också när vi berättar
dem ”ur huvudet” för varandra.
Men det ﬁnns väl inget värre än
när skrattet uteblir?
Jag har prövat att läsa ”Den
öppna gylfen” av Per Gustavsson
för mina gruppdeltagare. Boken
innehåller olika moderna vandringshistorier, och det ligger
förstås i sakens natur att dessa är
fulla av fördomar och en ganska
grov humor. Ändå tycker jag att
man kan kräva någon sorts ﬁness
av en berättelse, och det ﬁnns det
inte så mycket av i ”Den öppna
gylfen”. Det var verkligen inte
många avsnitt som gick hem,
vare sig hos mig eller dem jag
läste för. Oftast förstod ingen det
roliga, ibland förstod man vad
som skulle vara roligt, fast det
inte var det.

Lite fnissigt

Det gäller förstås
att man kan förklara vad vandringshistorier
går ut på, att
de inte alls är
sanna utan
har kommit
till för att vi
vill skratta åt
det farliga,
okända eller pinsamma. Det lyckades
jag nog inte så bra med.
Nu är det ju så att även en
blind höna kan hitta ett korn,
så visst var det några berättelser
som vi kunde skratta åt.
Nakenhet brukar vara roligt,
så när det handlade om kissnödighet i slalombacken, eller om
mannen som lämnade sin nakna
fru på vägen av misstag, ja, då blev
det åtminstone lite fnissigt...
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Vård och stöd till personer med
utvecklingsstörning och psykisk ohälsa
i arbetar i ett nationellt projekt som syftar till att utveckla och förbättra de psykiatriska insatserna för
personer med utvecklingsstörning (med eller utan autism) och psykisk ohälsa.
i ber brukare/företrädare, anhöriga och personal från hela landet om hjälp!
Har du synpunkter på eller erfarenheter av insatser för personer med utvecklingsstörning och psykisk
ohälsa – hör av dig!

i vill ha svar på:
- Vilka insatser skulle behövas för personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa?
- Hur skulle psykiatriska insatser kunna anpassas så att de fungerar bra för personer
med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa?
- Vilka verksamheter behöver samverka kring personer med utvecklingsstörning
och psykisk ohälsa?
- Känner du till något gott exempel på en välfungerande verksamhet som ger vård
och stöd till personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa?

Ring, skriv eller maila till oss!
Du får gärna vara anonym, men vi vill veta om du är brukare, anhörig eller personal och var du bor.
Hör av dig till Catarina eller Tullie!
Senast 31 januari 2007 vill vi ha dina synpunkter.

T

ack på förhand!

Lena Nylander
läkare

Tullie Sewerin
psykolog
MC S:t Lars 1 tr korr A
221 85 Lund

Omslagets konstnär

Catarina Arconge
med sekreterare
MC S:t Lars 1 tr korr A
221 85 Lund

INUTI är en daglig verksamhet med konstnärlig inriktning
i Stockholm för ca 40 arbetstagare. Förutom konstnärlig
verksamhet anordnar man utställningar och workshops.
Läs mer på www.inuti.se

INTRA nr 1/07 kommer ut i mars.
Du som vill prenumerera på INTRA: Betala 265 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

Mary Anne Hertzberg är 70 år i år. I våras hade
hon en utställning på galleri INUTi i Gamla Stan i
Stockholm. Hon har alltid målat och älskar att illustrera olika berättelser, egna eller andras. Genom
alla år i omsorgerna , varav många har varit svåra,
har hon bevarat ett rikt fantasiliv som får uttryck i
hennes konst.
INTRA 4 • 06
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