intra
OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER
I KULTUR OCH SAMHÄLLE

NR 4. 2007

INTRA 4 • 07

NR 4. 2007

1

Doktorn kommer inte längre
1900-TALET

VAR LÄKARNAS TID inom handikappomsorgen. På
gott och ont.
Efter den mestadels kvinnligt dominerade pionjärtiden med sin betoning på pedagogik och religiös barmhärtighet blev det från 1910-talet och
framåt de manliga läkarna som höll i taktpinnen.
Biologismen, arvshygienen, de sjukvårdsinspirerade omsorgerna med
journalföring, medicinering, sterilisering och inlåsning hade alla sin upprinnelse i läkarskråets iver att ”förbättra befolkningsmaterialet” och isolera
de mindervärdiga.
Läkaren var länge Den Viktigaste Personen på vårdhemmen. Med sin
vita rock svepte han genom vårdavdelningarna med sjuksköterska och föreståndare i släptåg. Piller skrevs ut, öron betittades och personalen förmanades att föra anfallslistor, menslistor och avföringslistor med största noggrannhet. De medicinska omsorgerna stod i centrum på vårdhemstiden.
När en ny syn på utvecklingsstörning långsamt vann mark, yttrade den sig
först som en motsättning inom läkarskrået. En medicinsk/psykiatrisk linje
stod mot en socialpsykologisk/pedagogisk. I och med LSS togs det sista
steget mot en total nedmontering av de medicinska omsorgerna. Därmed
hade pendeln deﬁnitivt svängt över för långt. Nu har läkarnas roll minimerats till distriktsläkarmottagningen där handfallna allmänläkare försöker
sätta sig in i specialiserade frågor runt funktionshinder och sjukdom. I
och med att omsorgsläkarna försvann och vuxenteam och vuxenhabilitering försummades så har en mängd kunskaper försvunnit. Detta har skett
samtidigt som behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser ökat i takt med att
medelåldern bland personer med utvecklingsstörning höjts. Vuxna personer med utvecklingsstörning får idag inte den hälso- och sjukvård som de
borde ha. Onödigt lidande blir följden.
För två år sedan kunde vi publicera inspektionsrapporter från Socialstyrelsens regionkontor om hälso- och sjukvården på gruppbostäder. I dem
avslöjades allvarliga underlåtenheter: Det fanns inget samlat ansvar för
sjukvårdsinsatserna. Det saknades vårdplaner för att uppnå kvalitet i vården och det saknades rutiner för hur man ska gå till väga vid personskada.
Det fanns inga instruktioner för läkemedelshanteringen. Därtill kom att
personalen hade otillräckliga kunskaper om utvecklingsstörning och om
hälso- och sjukvård. Inte heller hade sjuksköterskor eller distriktsläkare fått
någon fortbildning om utvecklingsstörning.
Nu har läkarna själva har börjat reagera. I ett projekt i Mora lyckades distriktsläkaren Eva Nordin Olsson, genom att samordna och organisera insatserna (bland annat genom att lägga ansvaret för gruppbostäderna på
en, istället för som tidigare tio, distriktsläkare), förbättra hälsoläget markant för dem som bor i gruppbostäder (se Intra 2/07).
Och i ett upprop i Dagens Medicin skriver 26 läkare om bristerna i hälsovården för vuxna med utvecklingsstörning (se sid 7):
”Vi har sett ett otal fall av felaktiga läkemedelsbehandlingar, som initierats på oklara grunder, men som trots det har kvarstått i decennier. Recept
förlängs och doseringar höjs utan att vare sig effekt eller biverkningar utvärderas tillfredsställande.”
Läkare knutna till vuxenhabiliteringen skulle kunna utgöra ett stöd för
distriktsläkarna, skriver man. Men sådana är mycket sällsynta.
Det är hög tid för doktorn att komma.
HH

2

INTRA 4 • 07

INTRA 4 • 07

intra
Prenumerantärenden
Intra
Kaktusvägen 38
125 55 ÄLVSJÖ
e-post: intra@swipnet.se
Fax 08-97 11 04
Tel 08-647 87 90
Redaktion
Karl Grunewald
Redaktör, ansvarig utgivare
Vesslevägen 12
131 50 SALTSJÖ-DUVNÄS
Tel o fax 08-716 34 33
e-post: karl.grunewald@swipnet.se
Hans Hallerfors
Redaktör, layout
Ljusnevägen 47
128 48 BAGARMOSSEN
Tel 08-647 87 90
e-post: hans.hallerfors@telia.com
Roger Blomqvist
Kaktusvägen 38
125 55 ÄLVSJÖ
Hemsida: www.intra.info.se
Prenumeration
INTRA är en prenumeranttidskrift
som utkommer med fyra nummer
per år. Prenumerationen gäller för
fyra nummer när än du börjar.
Betala på postgiro: 636 55 62 - 5
eller bankgiro: 5308 - 1485.
Prenumerationspris: 280 kr.
Norge: Betala 250 Nkr på postgiro
0806-1900927.
Finland: Betala 28 Euro på
postgiro 800011-70844089.
Organisationsnummer:
814000-8890.
Tryck: Sjuhäradsbygdens tryckeri
ISSN 1102-4143
INTRA är befriad från moms.
INTRA ges ut av Stiftelsen Utvecklingsstörda
i Fokus vars ändamål är att verka för ökad
information om resultatet av forskning,
metodutveckling och samhällets insatser beträffande personer med utvecklingsstörning
och andra med närliggande problematik.
Ledamöter: Roger Blomqvist, Fredrik Grunewald, Karl Grunewald, Hans Hallerfors,
Bror Tronbacke, Iren Åhlund.
Suppleanter: Maria Hedenvind, Lotta Löfgren Mårtensson, Mårten Söder, Magnus
Tideman.

17:e ÅRGÅNGEN

INTRA 4 • 07

zintra 4/2007
Missbruk av p-spruta!
Många kvinnor med utvecklingsstörning får p-spruta trots att de inte
är sexuellt aktiva.
Sid 4

Betala för medicindelning?
Kommunen har inte rätt att ta betalt för att dela medicin till
någon som bor i en gruppbostad.
Sid 6

Downs syndrom och åldrande
Erik Blennberger:

Sid 8

Välkommen till
Kafé Karlsson!
Goda
exempel
i Ryssland.
Sid 17

”Tala om
ditt arbete
med
stolthet!”
Sid 12
Karl kommenterar

”Ännu ett nederlag i kampen för att återställa “råd och stöd” till det
innehåll det en gång hade!” Om Socialstyrelsens nya rapport till
regeringen.
Sid 20
”Särskilt allvarligt blir det då handläggaren ställs inför motstridiga krav,
t ex den sökandes rättigheter ställs mot kommunens sparkrav. Detta
problem behandlar författaren alldeles utmärkt” Om Berit Davidssons
nya handbok för LSS-handläggare.
Sid 22
Socialstyrelsens nya direktiv för samordning av habiliteringsinsatser mm.

Karl Grunewald

Sid 23

”Min fundering är om det verkligen är bra att bilda ett fristående organ för att leda
tillsynen istället för socialstyrelsen.” Om förslaget till ny tillsynsorganisation. Sid 24

DEBAT T
Jag och
min Handi
Sid 28

Handikapp, störning, hinder
eller nedsättning? Sid 26
Ett tips!

Dessutom
En plats
Ny HO
Brus kan vara bra
26 läkare protesterar
Mord i Finland
Orsaker till autism
Kommuner får böter
Dikter om kärlek och längtan
Emanuella Carlbeck
Felaktig assistansersättning
Sök mer pengar
Ny lärobok
Intradagarna
Jordgubbar från Michael Persson
Omslagets konstnär

Sid 5
Sid 5
Sid 5
Sid 7
Sid 25
Sid 25
Sid 25
Sid 32
Sid 33
Sid 33
Sid 33
Sid 33
Sid 34
Sid 35
Sid 35

Fasta medarbetare i Intra:
Lotta Löfgren Mårtensson, lotta.lofgrenmartenson@telia.com
Maria Normark, maria.normark@compaqnet.se
Mårten Söder, marten.soder@soc.uu.se
Magnus Tideman, magnus.tideman@hos.hh.se

Lär dig mer om
hjälpmedel
hos Kråkan!
Sid 30

a:
msid
e
h
ras fo.se
k Int
in
Besö w.intra.
w
w
3

Missbruk
av
p-spruta
E

n observant sjukgymnast upptäckte för en
tid sedan att ﬂera av hennes patienter med
utvecklingsstörning behandlades med ”psprutor”, trots att de inte var sexuellt aktiva.
Det var knappast de själva som bett om att få dessa
injektioner, utan snarare personalen, som ansåg att
det blev mycket besvär och arbete i samband med
menstruationerna.

Viktökning
En av patienterna hade ökat åtta kg i vikt på ett par
år, från 44 till 52. Hennes ortopedtekniska hjälpmedel blev för trånga och måste göras om och hon
hade börjat gråta utan orsak. När injektionerna
togs bort gick patienten ner hela sex kilo i vikt.

Sex kvinnor
En avvikelserapport skickades till kommunens
medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS). Hon
fann att enbart inom ett distriktsjuksköterskeområde fanns det sex utvecklingsstörda kvinnor som
ﬁck p-sprutor som kunde tas bort. Indikationerna
för dessa injektioner tycks ha varit en blandning av
att förhindra graviditet och menstruation.

Biverkningar
Läkemedelsverket anger att p-sprutor kan påverka
patientens benmassa:
”Undersökningar av bentätheten hos unga kvinnor (yngre än 19 år) har visat negativa effekter på benmassan,
vilket kan leda till att dessa unga kvinnor inte uppnår
förväntad bentäthet.
Därför bör p-spruta endast i undantagsfall, dvs när
alla andra metoder är olämpliga, förskrivas till unga
kvinnor.
Även hos kvinnor äldre än 19 år, som använt p-spruta
längre än två år, har man kunnat se förlust av benmassa.”
Fördelarna bör noga vägas mot nackdelarna, skriver Läkemedelsverket.
”I nytta–riskvärdering bör ingå en bedömning av riskfaktorer för osteoporos, t ex alkohol/tobaksbruk, anorexia
samt långtidsanvändning av andra läkemedel, som kan
minska benmassan, såsom antiepileptika och glukokortikoider” (kortison).
Andra vanliga biverkningar är viktökning, huvud4

värk, nedstämdhet, oro, humörförändringar, minskad sexlust, sömnlöshet, illamående, m. ﬂ..

Dessa regler bör gälla
En grundläggande regel är att ingen medicin får
ges till en patient utan dennas tillstånd.
Förstår inte patienten vad saken gäller skall tillståndet ges av god man. (Vid akuta tillstånd gäller andra regler.) Den gode mannen ska besluta
så som hon tror att patienten skulle vilja ha det.
Hon får inte besluta mot patientens vilja. Denna
kan vara svår att tolka hos många personer med
utvecklingsstörning.
Mycket beror på vilken information man ger och
hur konkret den är. När man bedömer hennes vilja
bör stor vikt läggas vid att patienten säger lika till
olika närstående personer vid olika tillfällen.

Behöver sällan preventivmedel
Måttligt och gravt utvecklingsstörda behöver sällan
preventivmedel mot graviditet då de sällan eller
aldrig är sexuellt aktiva. För lindrigt utvecklingsstörda bör injektioner vara ett absolut sistahandsval på grund av risken för biverkningar. Ger man
sådana är man skyldig göra regelbundna kontroller
om eventuella biverkningar.

Endast undantagsvis
Att ge injektioner mot besvärande menstruation
får endast förekomma undantagsvis i extrema situationer och under begränsad tid.
Alternativet med kontinuerlig behandling med
kombinerade p-piller bör övervägas i första hand,
eftersom det är förenat med färre biverkningar.
Barnmorskor med särskild kompetens har förskrivningsrätt för preventivmedel.

Allmänna råd
Intra har underrättat socialstyrelsen om behovet av
allmänna råd om preventivmedel för kvinnor med
nedsatt autonomi.
Karl Grunewald
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En plats

id ett vindkraftverk utanför Linköping ligger
Olle Sandlunds plats. Det är konstnären FiaStina Sandlund som för fem år sedan övertalade
kommunen att döpa platsen efter hennes bror
som året innan dött i cancer.
Kanske är det den enda platsen i världen som
är uppkallad efter en person med utvecklingsstörning. Så här står det på minnesstenen:
Olle Sandlund blev Linköping trogen från födseln
1977 till sin alltför tidiga död 2001. Han var utvecklingsstörd.
Olle Sandlund var intresserad av storslagna byggnadsverk, saker som snurrade, musik och andra ljud.
Linköping lät år 2002 uppkalla denna plats efter medborgaren Olle Sandlund.
Läs mer på: www.ﬁastinasandlund.se

PS. Med anledning av detta förnämliga initiativ
har jag följande förslag: Istället för att uppkalla
platser och gator runt det som förr var vårdhem
och anstalter efter anstalternas namn borde man
självfallet döpa gatorna efter de medborgere som
gömdes undan där. Som upprättelse!
HH

Konstnären Fia-Stina Sandlund vid sin brors minnesplats.

Brus är bra
för barn med ADHD
B

Ny HO
R

egeringen har förordnat Torbjörn Andersson som vikarierande Handikappombudsman fram till den 31 december 2008.
Sedan är det tänkt att HO ska slås samman med
de tre andra ombudsmännen JämO, DO och
HomO till en enda diskrimineringsombudsman.
Torbjörn Andersson har tidigare varit HO:s arbetsrättsjurist och de senaste åren varit ställföreträdande verksamhetschef.
Han har även arbetat hos JämO, Invandrarverket och Länsrätten.
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rus som bakgrundsljud hjälper barn med
ADHD att koncentrera sig. Det visar ny forskning vid Stockholms universitet. Forskarna, Göran
Söderlund och Sverker Sikström, har visat att koncentrationen och minnet för dessa barn förbättras
när de lyssnar på brus under inlärningen.
Deras forskning har också visat att de positiva effekterna av brusljud inte bara inskränker sig till att
omfatta barn med ADHD utan också vanliga skolbarn som presterar något under genomsnittet. Samtidigt visade studien att högpresterande barn däremot blev sämre av bruset.
Forskarna förklarar skillnaden i hur brus påverkar minnet med hur signalsubstansen dopamin styr
hjärnans aktivitet. Barn med ADHD har en låg grad
av dopamin och därmed en låg hjärnaktivitet. Brusljud verkar stimulerande så att hjärnan får precis
lagom stimulans för att den ska fungera bra.
– Slutsatsen av detta är att brusljud generellt antas
kunna höja låga dopaminnivåer och därigenom förbättra koncentration och skolresultat för barn med
ADHD, men också för lågpresterande barn generellt, säger Göran Söderlund.
Pressmeddelande. Stockholms universitet.
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Ur ”Der Struwelpe
av Dr Heinrich H

Kan kommunen ta betalt

för att dela ut medicin?
Av Karl Grunewald

K

ommuner har börjat ta betalt för den hälsooch sjukvård som de ger till personer i boende med särskild service. Det är olagligt!

Skyldighet att ge hälso- och sjukvård
Att den enskilde ska få den hälso- och sjukvård som
kan ges i en bostad med särskild service utan kostnad har gällt ända sedan den första omsorgslagen
trädde i kraft 1955. Det fastställdes därefter både i
omsorgslagarna 1967 och 1985. Varken i betänkandet eller propositionen om LSS står något om en
ändring. Det står att kommunen skall erbjuda den
enskilde en god hälso- och sjukvård, dock ej läkarvård. I den omvårdnad som personalen ger ingår
att tillgodose de psykiska och fysiska behoven och
att hjälpa den enskilde så att hon/han kan få den
hälso- och sjukvård, tandvård samt de hjälpmedel
hon/han behöver.
(Stockholms läns landsting har kommit överens
med kommunerna om att landstinget ska stå för
samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser. Om det ﬁnns
ytterligare landsting med sådan överenskommelse
är inte känt för Socialstyrelsen.)
6

Om avgifter
I hälso- och sjukvårdslagens paragraf om kommuners och landstings rättigheter att ta ut vårdavgifter
står det att sådana får tas ut enligt de grunder som
landstinget eller kommunen bestämmer ”i den mån
inte annat är särskilt föreskrivet”. I socialtjänstlagen
ﬁnns inget annat föreskrivet, men i LSS ﬁnns det.
I LSS står det att stöd, service och omvårdnad
som ges till person, som bor i bostad med särskild
service för vuxna, skall vara kostnadsfri för den enskilde.
Avgift får endast tas ut för den enskildes privata
bostad, fritidsverksamhet och för kulturella aktiviteter. I en särskild paragraf framhålls att i andra
fall än dessa ”får avgifter eller ersättning för kostnader
inte tas ut för insatser enligt denna lag.” Grunden för
det är den handikappolitiska principen att människor inte ska ha merkostnader på grund av sitt
funktionshinder.
Det är alltså fel om en kommun eller ett landsting
tar betalt för hälso- och sjukvårdsinsater i gruppbostäder och servicebostäder. I Intra nr 2/07 skrev vi
om en kommun i Västergötland som tagit betalt. I
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eter”
Hoffman.

en annan kommun i Skåne måste “brukare” betala
300:- i månaden för att personalen delar ut medicin!

Hälso- och sjukvård och egenvård
Orsaken till att dessa kommuner tar betalt är att
de anser att de får göra så för den hälso- och sjukvård som inte är egenvård. Men begreppet egenvård
ﬁnns inte i LSS!
Egenvård är något som Socialstyrelsen tvingades
precisera när det gäller personlig assistans med
hänsyn till det medicinska yrkesansvaret och till
kostnadsansvaret. (Allm. råd SOSFS 1996:9).
Egenvård sker på den enskildes ansvar, skriver
man. Om någon på grund av sitt funktionshinder
inte klarar sin egenvård kan han eller hon överlåta det till den personliga assistenten. Sjukvård
däremot ges under medicinskt ansvar, vanligen av
sjuksköterska. Men det är svårt med gränsdragningen, skriver Socialstyrelsen. Vissa uppgifter av sjukvårdskaraktär kan utföras av assistenten efter enklare instruktion av ansvarig läkare eller sjuksköterska,
utan att räknas som sjukvård, t ex såromläggning.

Socialstyrelsen kom snett
FUB i Strömsund skrev till Socialstyrelsen 2002 och
klagade över att kommunen tog ut hemsjukvårdsavgift för personer som bor i bostad med särskild
service enligt LSS. Socialstyrelsen svarade att det får
de inte göra om det gäller egenvård, men väl om
det gäller sjukvård. Man måste göra en individuell
bedömning.
Jag anser att Socialstyrelsens jurist felaktigt har
fört in begrepp från socialtjänstlagen och från personlig assistans till LSS och hon har bortsett från
de särskilda föreskrifter om avgifter, som gäller för

dem med insatser med stöd av LSS, just därför att
de är funktionshindrade. Dessa särskilda föreskrifter tar naturligtvis över andra regler för kommunerna.

Ett domslut
Denna uppdelning i egenvård och sjukvård har nu
spritt sig till domstolarna. En socialnämnd beslutade att en kvinna med utvecklingsstörning skulle
betala sjukvårdsavgift med 260:- per månad. Hon
bodde i ett LSS-boende och avgiften togs ut för
medicintilldelning. Medicinen plockades ihop och
lades fram av personalen och kvinnan kunde sedan på uppmaning själv ta sin medicin, men hon
var inte medveten om sin medicinering. Det kunde
inte anses vara egenvård, ansåg socialnämnden.
Kammarrätten i Jönköping fastställde (2006-0706, mål nr 3572-05) att medicintilldelningen inte
förutsatte omfattande instruktion och handledd
träning av läkare eller sjuksköterska. Den hjälp som
kvinnan får skall räknas som omvårdnad. Sådan får
inte avgiftsbeläggas.

Slutsats
Socialstyrelsen bör snarast klargöra att all
den hälso- och sjukvård som kan ges till personer som bor i boende med särskild service
eller som deltar i daglig verksamhet skall ges
utan kostnad för den enskilde.
Den som idag debiteras avgifter bör begära en
skriftlig förklaring och med den som underlag klaga i länsrätten.

Vuxna får otillräckligt
med medicinsk vård
I

ett upprop i Dagen Medicin (13/07) skriver 26
läkare att trots att personer med utvecklingsstörning deﬁnieras som en grupp med nedsatt autonomi, och därför borde prioriteras enligt riksdagen,
har den medicinska tillsynen försämrats.
Distriktsläkarna har ingen utbildning om utvecklingsstörning, vilket leder till stress, uppgivenhet
och osäkerhet i mötet med utvecklingsstörda personer. ”Vi har sett ett otal fall av felaktiga läkemedelsbehandlingar, som initierats på oklara grunder,
men som trots det har kvarstått i decennier. Recept
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förlängs och doseringar höjs utan att vare sig effekt
eller biverkningar utvärderas tillfredsställande.”
Läkare knutna till vuxenhabiliteringen skulle
kunna utgöra ett stöd för distriktsläkarna, skriver
man. Men sådana är mycket sällsynta. Det är hög
tid att inrätta ﬂer sådana tjänster.
Överläkaren Greger Ahnlund skriver – även det i
Dagens Medicin – att i Skåne pågår en allmän nedrustning och begränsning av uppdraget för vuxenhabiliteringen.
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Åldrandet
hos
personer
med
Downs
syndrom

”Många av dem har inte så många ord i
sitt tal, så de kan sätta ord på de känslor
och upplevelser de bär på. De kan heller
inte reﬂektera över sitt åldrande. Ofta har
de problem med att föreställa sig det som
de aldrig upplevt. Åldrandet blir då en ännu
större sårbarhetsfaktor än för oss andra.”

Av Kristina Nilsson
Leg.psykolog, specialist i neuropsykologi

D

å jag började min psykologtjänst på en ort
i Västra Götaland, möttes jag omgående av
personal som var bekymrade över personer
med Downs syndrom (DS) som börjat bli gamla. De
hade förändrats och man visste inte hur man skulle
bemöta dem. Vi upptäckte att vi inte bara saknade
kunskaper om demens och utvecklingsstörning, vi
visste inte heller hur det normala åldrandet ser ut
för personer med DS.
8

Undersökningen
2002 startade jag en undersökning med de 13 personer med DS som då var över 40 år i vår kommun.
2006 följde jag upp den och tog då även med dem
som under perioden blivit 40 år eller äldre.
Jag intervjuade personal som väl kände de aktuella personerna. Jag använde mig av ett frågeformulär som tagits fram i Landskrona, där man jobbat
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med utvecklingsstörning och demens. Det fångade
personernas ADL-funktioner, t.ex. hur de skötte sin
hygien och hur de åt. Formuläret innehöll även frågor om grov- och ﬁnmotorik och om personernas
språk.
Viktigt var att undersöka om talet förändrats t.ex.
att man talade i kortare meningar eller fått sämre
ordförståelse än tidigare. Minnesfunktioner efterfrågades t.ex. med avseende på rumslig orientering
och om man kände igen personer och föremål i sin
omgivning.
Den sociala samvaron med andra bedömdes,
liksom hur personen känslomässigt fungerade.
Initiativförmågan, individens uppmärksamhet och
medicinska aspekter var också områden som gicks
igenom.
Totalt kände jag att formuläret gav en relativt god
bild av personernas kognitiva, psykiska och sociala
förmågor.

De ﬂesta hade dålig syn
I 2002 års studie, där en person var över 60 år och
resten mellan 40 och 52 år hade hela 11 av 13 dålig
syn, de ﬂesta av dem ville inte använda glasögon
mot detta. Flera av personerna pratade lite mindre än tidigare men var tydliga i sitt kroppsspråk.
Många klarade inte av att sköta sin hygien, antingen ﬁck de hjälp av personalen fysiskt eller så blev
de stöttade verbalt.
Personalen beskrev överlag inte personerna som
glömska bl.a. beroende på att man hittade i sina
vanliga omgivningar.
Nästan hälften hade börjat att gå lite stelt.
Alla hade en välfungerande ﬁnmotorik.
Två personer uppvisade, som vi trodde, ﬂera tecken på demens t.ex. att de inte längre visste hur man
använder bestick eller hur man skalar potatis fastän
man gjort det i många år. Dessa två anmälde vi till
sjukvården för demensutredning.
Vi noterade att det inte fanns något samband
mellan ålder och antal demenstecken.
Om vi ska sammanfatta våra fynd kan vi säga att vi,
fastän 12 av 13 var yngre än 52 år, beskrev åldrande
personer.

Minnesförändring uttryck för stress
Fyra år senare, d.v.s. 2006, gjorde jag alltså min
uppföljning och kan säga att det normala hos mina
personer efter de 4 åren var ett långsamt fysiskt
och kognitivt åldrande som inte för tankarna till
demens.
Två personer har ökat sin livskvalitet och mår
bättre psykiskt nu p.g.a. ändrat arbetssätt hos personalen. I dag lagar personalen all mat i ett kök och
de boende kan hämta den lagade maten och välja
om man vill äta ensam i sin lägenhet eller tillsammans med andra i köket.
Personalen handlar också all mat själva vilket
gjort personerna mindre oroliga, eftersom veckohandlandet var ett stressmoment som inte gjorde
dem gott. I och med denna förändring stoppades
den begynnande minnesförändringen upp, den
hade troligen varit ett uttryck för stress.
INTRA 4 • 07
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Personalen handlar också
all mat själva vilket gjort
personerna mindre oroliga
eftersom veckohandlandet
var ett stressmoment som
inte gjorde dem gott.
Så till mina 4 fallbeskrivningar:
1. Framgångsrikt åldrande
Jag börjar med den man som idag är 71 år. Till det
yttre ser han snarare ut som 90 men inget tyder
på att han håller på att bli dement, bara gammal
och i vissa situationer lite glömsk. Han minns precis
som många andra åldringar gamla saker bättre än
nya och mår mycket bra. Han stiger upp själv på
morgnarna och säger till när han vill ha hjälp med
något. Kan vara mycket uthållig i det han tycker om
att göra. Till de positiva hälsofaktorerna hör att han
har en god kontakt med sina syskon.
Han har naturligtvis kvar sitt förståndshandikapp
men hans vardag är lugn och icke kravfylld, inga
tecken på ett annorlunda åldrande ﬁnns. Inom
geropsykologien använder vi termen framgångsrikt
åldrande och menar då vitala personer som behåller
sitt intellekt och sina intressen långt upp i åldrarna.
Jag tycker faktiskt att vi kan säga att denne man har
ett framgångsrikt åldrande.
2. Svår demens
Fallbeskrivning nr 2 rör den man som 2002 var 42
år och som visade många tecken på en begynnande
demens. Han hade några år tidigare handlat sin
mat själv och klarat av de ﬂesta hushållsbestyr. I
min undersökning visste han inte längre vad bestick skulle användas till, ville äta ofta p.g.a. att han
inte längre mindes att han ätit nyss och kunde inte
klä sig. Om han tvättade sig gjorde han det utan vatten. De epilepsikramper han haft sen ungdomen
ändrade karaktär. Han började prata mycket mer
än tidigare, då han nästan varit stum.
Denne man dog för två år sedan, svårt dement.
Han bodde kvar på sin gruppbostad tills tre veckor
innan han dog. Flytten till kommunens demensboende skedde p.g.a. att han blev sängliggande och
inte gick att sköta längre i sitt hem.
Eftersom medellivslängden för personer med DS
i dag är 57 år förkortade således hans demens hans
troliga livslängd med ca 10 år.
3. Falsk demens
Fallbeskrivning nr 3 rör en kvinna som 2002 var 51
år och bodde på en gruppbostad där det inte fanns
någon direkt förbindelse mellan hennes lägenhet
och gemensamhetsutrymmena. Hon började hitta
sämre, gick ibland fel om hon skulle hälsa på hos
någon kamrat. Hon som tidigare lagat en hel del
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Man kan förstås säga att hon bor fel i dag men
jag tycker inte det. Demenspersonalen har så goda
kunskaper om annorlunda beteenden och behandlar henne väl, hon trivs själv och det måste väl vara
det viktigaste.
Vi måste bara lära oss av detta exempel att ha ett
vidare perspektiv på vad orsaken till någons förändrade beteende kan vara. Vi måste kunna se att en
psykisk ohälsa inte behöver betyda en begynnande
demens.

Vi måste kunna
se att en psykisk
ohälsa inte
behöver betyda
en begynnande
demens.

mat själv visste ibland inte längre hur hon skulle
använda en del köksredskap. Hon gjorde själv
i ordning frukost, men satte ofta ihop underliga
kombinationer som lättöl och ansjovis. Personalen
ville hjälpa henne inne i hennes lägenhet men hon
ville inte ha denna hjälp. Hygienen skötte hon allt
sämre.
Denna kvinna ﬁck 2004 en demensdiagnos av en
primärvårdsdoktor och ﬂyttade över till ett av kommunens demensboenden. Där ﬁck hon ett eget
rum men kunde vara ute bland de boende i stora
gemensamma utrymmen. Personalen där hade aldrig arbetat med en dement utvecklingsstörd person,
så jag handledde dem i deras arbete. Kvinnan levde
upp när hon kom dit, blev personalens gunstling
för hon var så positiv. Hon älskade att umgås med
de andra boende och lärde sig deras namn och var
mycket hjälpsam.
Personalen sa tydligt att hon inte alls var dement
och visst hade de rätt. Miljöbytet hade visat att det
handlade om en falsk eller reversibel demens.
Vi förstod inte att hennes förändrade beteende
troligen hade att göra med att hon som bott i föräldrahemmet tills hon var ca 40 år var orolig för
sin sjuka mamma och var alldeles för ensam i sin
lägenhet, vilket inte var bra för henne när hon åldrades.
I dag beskriver personalen
henne som gammal och trött
och städar hennes rum vilket
hon uppskattar mycket. Hon
går inte alls stappligt vilket hon
gjorde när hon kom till boendet och har inte kvar de stereotypa beteenden hon hade när
hon bodde i gruppbostaden.
Det var naturligtvis fel att
ge henne en demensdiagnos.
Hennes anhöriga, varav ﬂera
arbetar inom demensvården,
tycker att hon trivs och har det
bra.
Det ﬁnns mycket att lära av denna fallbeskrivning
och kvinnans sårbarhet när hon mådde dåligt. Själv
kunde hon inte sätta ord på sina känslor och vi
övertolkade det vi såg som tecken på en demenssjukdom. Hon blev förvirrad och glömsk i sin oro
och tappade mycket kognitivt. Först sedan hon ﬂyttade förstod vi hur allt hängde ihop.

4. Psykisk ohälsa
Den fjärde och sista fallbeskrivningen gäller en
kvinna, vi kan kalla henne B, som i dag är knappt
50 år.
2002 arbetade hon på ett dagcenter och var gift.
Hon bodde med sin man i en lägenhet där de hade
personalstöd på morgnar och kvällar. Äktenskapet
sågs som lyckligt. 2002 gick B själv till dagcentret.
Det var inga problem för henne att hitta dit. Hon
var social och omtänksam mot både sina arbetskamrater och personal och klarade av mycket av
hemmets skötsel tillsammans med den lite yngre
maken.
För några år sedan började personalen att säga
att B började bli lite glömsk, hon glömde bort var
hon lagt saker. Boende och dagcenterpersonalen
beskrev samma förändring. Hon blev alltmer tystlåten och ville inte längre vara med på fester, satt
ofta för sig själv. Hon hittade inte längre till sitt arbete och ﬁck ett allt sämre minne. Hon blev inkontinent, ibland även på nätterna. Maken förmådde
inte hjälpa henne, han kände att han också höll på
att bli gammal.
Kontakt togs med sjukvården där antidepressiv
medicin skrevs ut, inget blev bättre av detta.
En dag ville maken prata med personalen i boendet och berättade då om makarnas situation.
Efter många diskussioner ﬂyttade de isär, B blev kvar i parets
lägenhet. Hon fortsatte att vara
glömsk och ﬁck mycket stöd i
sin lägenhet. Då jag gjorde min
uppföljande studie 2006 såg jag
att B förändrats i alla de variabler som vi tagit med i studien.
Hon pratade sämre, var ibland
svår att få ögonkontakt med,
ville inte göra någonting, kände
inte igen personalen om de satt
upp håret eller om hon träffade
dem på stan. Hon tog ytterst få
initiativ.
Hon gick sämre och var mer
osmidig i sin kropp, tröttheten
tilltog.
Äktenskapet upplöstes och en syster till B ville att
hon skulle ﬂytta till en gruppbostad i hennes hemkommun. Vi trodde att denna ﬂytt skulle bli mycket
svår för B.
Personalen i den nya kommunen beskriver nu en
helt annan B än vi såg den sista tiden hon bodde
hos oss. Hon kan namnen på nästan all personal

”

...kanske har hon
under lång tid varit
i en alltför kravfylld
situation.
Reaktionen på
detta satte sig i
kroppen på henne...
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och har mycket mindre somatiska problem. Då personalen säger att de tillsammans ska städa hennes
lägenhet eller bädda hennes säng ler hon mot dem
och säger ”gör det du”, bädda sängen gjorde hon
mycket pedantiskt som gift.
Ett stort problem ﬁnns dock fortfarande, hon
har svårt att åka till dagcentret och att åka därifrån,
d.v.s. byta miljö.
Psykologen på Vuxenhabiliteringen träffade med
anledning av sin demensutredning B i sin nya bostad och tyckte att hon var trygg och trivdes. Hon
hade fått en väninna som hon umgicks mycket
med. Psykologen beskrev henne som lite osäker
och blyg men fullt adekvat i kontakten och tänkte
att hon varit deprimerad och hamnat i ett förvirringstillstånd. Häromdagen berättade hon för mig
att B gråter mycket nu och börjat ett sorgearbete
efter sina sedan länge döda föräldrar.
Att leva ensam men med en väninna i lägenheten
bredvid verkar i dag vara mycket bättre för B än att
leva i tvåsamhet i ett äktenskap. Det känns faktiskt
som om hon varit en utbränd hustru, kanske har
hon under lång tid varit i en alltför kravfylld situation.
Reaktionen på detta satte sig i kroppen på henne
med somatiska symtom som följd. Hon reagerade
också med att tappa kognitivt, att bli apatisk och
att dra sig undan socialt. Häromdagen var hon och
hälsade på sitt gamla dagcenter och kände då igen
alla.

”

Det viktigaste har
inte varit att jobba
mot självständighet
utan att ge en
sådan omvårdnad
så att personerna
mår bra.

sammans bygger vi vår kunskap, både genom små
och stora studier. Styrkan med min lilla studie tror
jag ligger i att den är longitudinell och alltså visar
situationen för personerna under en längre tid. Jag
tror att vi måste tänka i processer och inte i statiska
svar som vi fått vid ett speciﬁkt tillfälle. Vi måste
hela tiden försöka hitta faktorer vi kan påverka och
inte i första hand misstänka att det är frågan om en
obotlig neurologiskt betingad demenssjukdom.
Vi behöver ställa oss frågan: Vad har hänt i deras liv den sista tiden, ﬁnns det något de kan må
dåligt av som de inte har bearbetat eller kunnat uttrycka?

De behöver optimala betingelser

Slutsatser och funderingar
I dag ﬁnns det 15 personer med Downs Syndrom
över 40 år som bor i kommunen. Vi har bland dem
relativt många som åldrats i tidig ålder och som blivit fysiskt klart sämre, men vi har inte någon längre
där vi har en demensmisstanke.
Vi har ändrat vårt sätt att ge omvårdnad i gruppbostaden så att personerna inte behöver ta ansvar
för det som oroar dem. Ett sådant stöd stämmer naturligtvis
inte med att de ska vara så självständiga som möjligt och t.ex.
handla och laga mat. Det viktigaste har inte varit att jobba mot
självständighet utan att ge en sådan omvårdnad att personerna
mår bra. Vi har genom att ändra
vårt arbetssätt lyckats hejda utvecklandet av en dålig psykisk
hälsa och en begynnande minnesförsämring.

Processer viktigare
än statiska svar

”

Vi måste hela
tiden försöka hitta
faktorer som vi kan
påverka och inte i
första hand
misstänka att det
är fråga om en
obotlig neurologisk
demenssjukdom.

Vi har inte tillräckligt med kunskap om åldrandet hos personer
med DS eftersom de inte blivit så gamla tidigare.
Det var först när miljön eller arbetssättet ändrades
som vi förstod varför personerna mått dåligt. TillINTRA 4 • 07

Åldrandet innebär för nästan alla människor påfrestningar, fysiskt i form av sämre syn och hörsel,
psykiskt t.ex. i form av förlust av nära anhöriga och
socialt i form av minskat socialt umgänge.
Det vi framför lärt oss är att personer med Downs
syndrom, som är över 40 år och som börjar åldras,
behöver optimala betingelser för att inte själen ska
må dåligt och förvirring, minnesproblem och psykosomatiska krämpor ska uppstå.
Många av dem har inte så många
ord i sitt tal att de kan sätta ord på
de känslor och upplevelser de bär
på och kan heller inte reﬂektera
över sitt åldrande. De har också
problem med att föreställa sig det
som de aldrig upplevt. Åldrandet
blir då en ännu större sårbarhetsfaktor än för oss andra.
Läs också:

Det behöver
inte vara demens
Förändringar i allmäntillståndet hos personer med Downs
syndrom kan misstolkas, skriver
Anne Thinesen-Grönmark i Intra
nr 1/07, sid 26.
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Erik Blennberger:

”Tala om ditt arbete med
Att vi ger ett så förhållandevis bra stöd
till personer med svåra funktionshinder
är en enorm historisk vinst, säger Erik
Blennberger. De som arbetar med detta är
symbolbärare. Just i detta arbete går en
av de viktigaste frontlinjerna för det humanistiska samhället.

E

rik Blennberger är doktor i teologi och forskningsledare vid Institutet för organisationsoch arbetsetik, en nystartad verksamhet vid
Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Han har författat ﬂera böcker om etiska frågor i bland annat
socialt arbete, och skrivit en bilaga om etik till LSSkommittén. Dessutom är han ledamot i två etiska
råd på Socialstyrelsen, dels en rådgivande nämnd
som tar upp frågor kring tillsynsansvaret och dels
ett etiskt råd för socialt arbete (se ruta nedan).

– Kommer man till ett socialkontor där det bara
står en sliten blomma i fönstret och signalerar
misär så är det också ett bemötande. Det institutionella bemötandet handlar om hur förhållandet
mellan samhälle och individ ser ut. Det personliga
bemötandet däremot, handlar om den enskilda befattningshavarens värderingar och attityder.
Den professionelle har i bemötandet ofta en baktanke som
brukaren kanske inte är
medveten om. Försvårar inte det det ärliga
i mötet?
– Risken för en
instrumentell
inställning till
den man möter
är betydande.

Bemötande
Just nu har han påbörjat ett arbete om bemötande.
Ett inte obekant ämne för dem som följt med i diskussionen om stödet till funktionshindrade. Men
Erik Blennberger tänker ta
ett bredare grepp än vad som
kanske gjorts tidigare.
Etiska
Finns det inte en fara med allt
frågeställningar detta prat om bemötande? Att
Socialstyrelsen har
man aldrig möts.
inrättat ett Etiskt råd
– Det var först på 70-talet
(där bl a Erik Blennsom man började tala om beberger sitter med)
mötande. Tidigare hade man
som ”skall välja och
talat om möten. Men det ﬁnns
värdera olika handen fara med att tala om möten
lingsalternativ där
också. Då låtsas man att det
konsekvenserna för
ﬁnns något slags symmetri. Att
klienterna framför allt
man möts på samma villkor.
på lång sikt, är svåra
Men det gör man ju inte
att förutse.”
när man som professioPå sin hemsida redonell möter en brukare.
visar man olika etiska
Det är alltid asymmetri
dilemman i det praki dessa möten. En aktör
tiska arbetet.
har mer ansvar. Man
Gå till
kan inte ställa samma
www.sos.se
krav på brukaren som
Klicka på ”Ämnen”
på den professionella
och ”Socialtjänst” i
aktören.
vänstra kolumnen.
Till höger ﬁnns en rubrik ”Mer information”.
Klicka på ”Etiska
frågeställningar”.
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Erik Blennberger
tycker att man ska vara
medveten om att det
ﬁnns både ett personligt och ett institutionellt bemötande.
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stolthet!”
Kanske är det så att de som når bäst resultat är de
som inte tänker bemötande, men som ändå har en
självklar lyhördhet för andra. Det behövs kanske
ingen kurs i bemötande, istället behöver man tillägna sig kulturer där bemötandet fungerar bra.
Annars tycker Erik Blennberger att det ﬁnns en
del missförstånd runt begreppet bemötande:
– Många lägger också in den servicenivå man får
i bemötandet. Men det är ju något annat.

Etik
– Man måste vara klar över sina egna värderingar,
säger Erik Blennberger. Det är viktigt för arbetet
inom handikappomsorg. Man ska också ha klart
för sig vilka värderingar som verksamheten bygger
på. Därför behövs etisk kunskap. Det ﬁnns en serie
starka värderingar och normer som har betydelse
för verksamheten inom t ex handikappomsorgen.
Värdighet, självbestämmande, rättvisa, jämlikhet,
humanitet, solidaritet, mänskliga rättigheter, människovärdesprincipen mm.
Erik Blennberger har gjort en sådan genomgång
av värden och normer för assistanskommitten (numera LSS-kommittén) där man bland annat kom
in på frågan om tillstånd och tillsyn av personlig
assistans.
– Frågan var: Innebär det en värdighetskränkning av någon att man går in och granskar
hur assistansen fungerar och hur assistanspengarna används? För mig
var det alldeles självklart att
man värnar om värdighet såväl som om
välfärden om
man ökar till-

Man har rätt till
självbestämmande
och frihet,
förutom när man
handlar så att denna
frihet förhindras
för någon annan.
Ett annat möjligt
undantag är när
självbestämmandet
får en grav
självdestruktiv
inriktning
i kombination
med att personen
inte kan bedömas
som beslutskapabel.

”

Ur ”Värdighet, frihet, rättvisa, jämlikhet,
rättigheter och goda konsekvenser.
Kommentarer om etiska värden och normer av
relevans för Assistanskommitténs uppdrag.”
Av Erik Blennberger.
Ingår i LSS-kommittens delbetänkande ”På den assistansberättigades uppdrag”, SOU 2005:100.

synen. Även om en förbättrad tillsyn kan innebära
en viss minskad frihet för brukaren måste man inse
att tillsynen faktiskt innebär att man värnar om andra viktiga värden och om skyddet för den enskilda
personen.

Om arbetets värde
Att arbeta med svårt funktionshindrade kan ibland kännas tröstlöst. Responsen kan vara dålig, det händer inte
mycket och man kan fråga sig om det är meningsfullt.
– Det är ett jobb som måste genomföras därför
att den personen har rätt till ett värdigt liv. Det kan
vara ett krävande jobb men också mycket meningsfullt. Allra mest slitsamt blir det om personen har
svårt att ge social respons. Då behöver man kanske
ha ett vidare perspektiv på arbetet. Man kan säga att
hur vi behandlar personer som har grava funktionshinder, säger mycket om hur vårt land egentligen
är. Det är ett mått på samhällets etiska grundvattennivå. Graden av humanitet, solidaritet och respekt
för mänskliga rättigheter avgörs här. Den aspekten
kan tillföra ett extra värde i arbetet.
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Generositetsprincipen
”Det ﬁnns vissa tolkningar
av en persons intentioner
som är möjliga och har en
viss rimlighet sett till
sammanhanget. Av dessa
tolkningar bör vi välja
dem som ger den mest
gynnsamma bilden av
personen. Vår hållning till
andra bör präglas av
generositetens förståelse,
en vilja att i första hand
pröva tillitens attityd.”
Ur Etik i socialpolitik och socialt arbete. Av
Erik Blennberger. Studentlitteratur.2005.
444 sidor. Kan beställas från: www.studentlitteratur.se Pris 285 kr.

Problemet är ju att de människor som gör detta är så
dåligt betalda.
– Jo. Det hårda och slitsamma arbete som man
gör borde rimligen värderas mer. Samtidigt står vi
inför stora omställningar när 40-talisterna framöver kommer in i en mer vårdkrävande livsfas. Om
vi ska ha råd att betala personal löner, som står i
proportion till de viktiga arbete de utför, behöver
vi kanske hitta andra ﬁnansieringsformer.

Den goda viljans kultur
Varför blir det så ofta svåra motsättningar och misshälligheter bland dem som är engagerade i handkapprörelsen
eller som arbetar med stöd till funktionshindrade?
– Gruppboenden, socialbyråer, kyrkliga församlingar, där råder ofta den goda viljans kultur. Man
platsar inte där om man inte är moraliskt mogen.
En cyniker har inte där att göra. Med den goda
viljan följer en hög ambitionsnivå. Det skapar en
laddning i systemet. Det är ofta arbetsplatser som
är ganska små där man har mycket med varandra
att göra. Det är inte som i tillverkningsindustrin där
man i huvudsak gör sitt jobb. I ett gruppboende är
man mycket beroende av varandra. Arbetet med
stöd och service till funktionshindrade bygger på
vår goda vilja.
14

Handikapprörelsen
Handikapprörelsens energi är att det är en idébemängd verksamhet. Men, menar Erik Blennberger,
det är också en verksamhet som bygger på problem:
– Enskilda personer har ofta en mycket smärtsam
erfarenhet med sig. Problem och idéer i kombination kan vara en stark blandning. Den som talar
med de förorättades röst talar med särskild styrka.
Jag deltog i en utredning om frivilligt socialt arbete
på 90-talet. Det skulle innebära ett hot mot handikapprörelsen och återgång till välgörenhet, sades
det. Men inga av de organisationer som granskades,
Röda Korset, Rädda Barnen, m ﬂ var motståndare
till de rättigheter som personer med funktionshinder har. Däremot ville man också ha ett starkt civilsamhälle som kunde fungera som stöd där det offentliga ansvaret inte räckte till. Inom vissa grupper
i handikapprörelsen fanns det en viss aggressivitet
som egentligen handlade om annat. Om utanförskapet och de smärtsamma upplevelser som man
haft. Och den tog sig uttryck i en misstro mot andras goda vilja.

Övergrepp
Många gånger hamnar personalen i svåra avvägningar mellan å ena sidan att respektera någons självbestämmande, å andra sidan att åse hur någon far illa av det
sätt som han/hon väljer att leva. När kan man använda
tvång? När måste man bara stå ut med att någon far illa
därför att alternativet är sämre?
– Det första man måste fråga sig är vad valet handlar om. Hur kan jag tolka valsituationen? Självbestämmandeprincipen är stark i vårt samhälle. Och
den blir allt starkare. Det är allt mindre av paternalism i äldre- och handikappomsorgen. Men så möter vi dem som inte har tillräcklig beslutskapacitet.
Då ﬁnns god man och förvaltare som ska ta över
en del av besluten. Men oftast räcker inte det. När
vi möter någon som vägrar borsta tänderna, som
äter fel och för mycket mat, som röker eller dricker
för mycket – då hamnar vi mitt i konﬂikten mellan självbestämmandeprincipen och att värna om
någons välbeﬁnnande. Om vi tvingar någon att äta
bättre eller minska på alkoholintaget så ökar den
personens välbeﬁnnande. Men på bekostnad av
en inskränkning i självbestämmandet. Vissa saker
är lagstadgat och lagen står oftast på självbestämmandets sida.
Enligt Erik Blennberger har alla vuxna rätt att
dricka sig berusade, det är en mänsklig rättighet.
Men har man rätt att gå in i en grav alkoholism?
– Som personal hamnar man då ofta i lirkandet,
i försöken till övertalning, man kanske mutar, eller
manipulerar. Allt det är bättre än fysiskt tvång, att
man måste hålla fast en person. Det är för det mesta
en förkastlig lösning. Själva ingreppet blir ett större
hot mot välbeﬁnnandet än det beteende som förorsakat ingreppet. Om en åtgärd kommer att kännas
som en kränkning måste man försöka hitta andra
lösningar. Men, det ﬁnns inga enkla lösningar.
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”Mest tilltalande är att se
människovärdesidén som
ett slags kärleksförklaring
till det mänskliga livet”

I Socialstyrelsens etikråd har Erik Blennberger
mött dessa problem.
– Ett fall som var uppe i etikrådet var en man som
inte hade tvättat sig, duschat, torkat sig vid toalettbesök på tre månader. Det blev ohanterligt för dem
som skulle ge honom stöd. Under sådana omständigheter kanske man till och med måste söva ner
personen. För om man bara låter självbestämmandeprincipen råda kan personer fara så illa att det
blir rent livshotande. Ett annat fall gällde en person
med svåra funktionshinder, han hade 13 assistenter, rökte 60-70 cigaretter om dagen. Arbetsmiljön
för assistenterna var bedrövlig. De ansåg inte det
vara rimligt att hjälpa honom med cigaretter i den
utsträckningen eftersom han också själv mådde så
illa av rökningen. Till slut beslöt man sig för att försöka inskränka hans rökning och lyckades förmå
honom att trappa ner gradvis.

Till dig som är ny
Om du ﬁck en halvtimme med någon som just inlett sin
yrkesbana inom handikappomsorgen, vad skulle du säga
till honom eller henne?
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– Att jag respekterar och uppskattar ditt yrkesval.
Kanske är det ett yrke som man ibland måste växla
med andra sysselsättningar, eftersom det är mycket
krävande. Att i decennier ha en roll som omhändertagande och tjänande kan vara svårt. Vi har
en viktig rättighetslagstiftning som bygger på alla
människors lika och höga värde, Min förhoppning
är att de värdena ﬁnns inbyggda i dina ”moraliska
gener”. Oavsett hur mycket status en person har,
vilken nytta han/hon gör, eller hur stor livsglädje
han/hon har förmåga att känna, så är deras människovärde intakt. För i ditt arbete går välfärdssamhällets frontlinje. Vårt välfärdssamhälle är ett
enormt historiskt framsteg. Att staten tar ansvar för
människors välfärd, det är en historisk vinst som vi
aldrig kan lämna. Finns inte det som du gör, så är
vårt samhälle inte det som vi säger att det ska vara.
Du är symbolbärare i ditt arbete för viktiga värden
i vårt samhälle. Därför ska du tala om ditt arbete
med stolthet.
Text och bild: Hans Hallerfors
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Nu har vi tryckt
en ny upplaga
av vår mest sålda skrift!
Då passade vi såklart på att förbättra den!

V

älkommenfoldern är till för den som är nyanställd. Sedan 1999 har vi
sålt över 10 000 ex av ”Välkommen!” till gruppbostäder, dagliga verksamheter m ﬂ som vill ha något bra att sätta i händerna på nyanställda. På
12 sidor ges en introduktion till de viktiga begreppen om jämlikhet, självbestämmande och integritet. Här ﬁnns tips och tankar om hur det är att vara
ny i arbetet, här ﬁnns en kortfattad historik och texter som bl a avhandlar
övergrepp, sekretess och begåvningshjälpmedel.

Pris per ex 40 kr
30 ex
30 kr per ex

Historia
på DVD!
Sovsalar i Drottning Soﬁas
stiftelse,Vänersborg. 1907. Bild ur
ﬁlmen Från idiot till medborgare.

U

nder sista delen av 1800-talet och hela 1900talet har över 100 000 personer levt hela eller
en del av sitt liv på torftiga anstalter för utvecklingsstörda. Kompetensfonden i Stockholm har
gjort en DVD-ﬁlm som skildrar hur omsorgen om
personer med utvecklingsstörning utvecklats från
1800-talets mitt till idag.
Det är en spännande och välgjord ﬁlm på 43 minuter som ger den nödvändiga bakgrunden till dagens stöd till personer med utvecklingsstörning.
DVD-ﬁlmen heter ”Från idiot till medborgare”.
Perfekt att ha som studiemateral vid nästa personalsammankomst! Intra har fått köpa in ett begränsat antal ex som vi kan erbjuda våra läsare till
självkostnadspris.

En bra ju
lklapp!

PRIS: 120 kr.

Andra bra skrifter:

ÖVERGREPP OCH

TILL

E

FÖRTROENDEVALDA

n grundlig och enkel information
om hur handikappomsorgen är
organiserad och vilka lagar, regler
och målsättningar som styr. Här förklaras de grundläggande begreppen,
här ﬁnns den historiska bakgrunden
till dagens stödformer och här ﬁnns
annan viktig information. 16 sidor.
Pris per ex
10 ex
30 ex
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40 kr
30 kr per ex
25 kr per ex

S

ALLT

MISSFÖRHÅLLANDEN

kriften diskuterar rutiner och
tillvägagångssätt vid övergrepp
och missförhållanden inom handikappomsorg. Den tar upp rättssäkerhet,
lagstiftning och en genomgång av de
svåra frågorna runt arbete med stöd
och service. 28 sidor.
Pris per ex
10 ex
30 ex

80 kr
70 kr per ex
60 kr per ex

H

DU BEHÖVER
VETA OM LSS!

är ﬁnns alla viktiga lagtexter,
LSS, Socialtjänstlagen och
Hälso- och Sjukvårdslagen. Allt
som berör funktionshindrades
lagstadgade rättigheter med kommentarer, förordningar, domslut
och råd och anvisningar. 52 sidor.
Pris per ex
10 ex
30 ex

100 kr
80 kr per ex
60 kr per ex

Beställ på tel 08-647 87 90 eller fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se
Du kan också beställa från vår hemsida: www.intra.info.se
Porto är inkluderat i alla priser!
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Välkommen
till Café Karlsson!

I förra numret av Intra (3/2007) kunde vi läsa om de svåra förhållanden
många personer med utvecklingsstörning lever under i Ryssland. Där är institutionslivet fortfarande framtiden för de ﬂesta barn som föds med en kognitiv
funktionsnedsättning. Men det ﬁnns också undantag – och hopp om genomgående förändringar i synen på hur personer med utvecklingsstörning kan
leva sina liv. Det berättar Ola Ilstedt i detta bildreportage.

INTRA 4 • 07
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På Café Karlsson arbetar man med små
pedagogiska moment, förklarade med text,
piktogram och bilder: rulla degen, duka
borden.

S:T PETERSBURG ligger bara en timmes ﬂyg-

resa från Stockholm, längst in i Finska viken, och är
Rysslands näst största stad med närmare 5 miljoner
innevånare.

Early Intervention Institute (EII)
Där besökte jag nyligen, tillsammans med en grupp
fritidskonsulenter från Storstockholm, frivilligorganisationen Early Intervention Institute (EII). EII
arbetar för att uppmuntra och stötta föräldrar till
barn med utvecklingsstörning att behålla sitt barn
hemma och inte lämna ifrån sig det till en institution, vilket annars tidigare varit det vanliga.
Att detta är så vanligt i Ryssland beror inte på någon hjärtlöshet hos ryska föräldrar, som man kanske skulle kunna tro. Istället beror det till stor del
på att samhället, genom till exempel läkare, i all
välmening råder föräldrarna att lämna bort sina
barn.
Eftersom institutionerna varit så vanliga har man
kanske aldrig träffat på någon person med utvecklingsstörning som inte vuxit upp på en institution.
De enda personer med utvecklingsstörning man
18

träffat – även som läkare – har alltså varit de som
vuxit upp under oerhört svåra förhållanden, utan
möjligheter till någon större utveckling.
De har därför varit svårt institutionsskadade
och läkarna har därför bedömt att det skulle vara
mycket svårt att vårda dem hemma och därför rått
föräldrarna att lämna bort barnet och gå vidare i
livet.

Fler och ﬂer hemma
Men sedan en tid håller detta glädjande nog på att
förändras. Genom bland annat EIIs arbete växer
ﬂer och ﬂer barn med utvecklingsstörning upp
hemma hos sina föräldrar. Och när andra ser att
de utvecklas och att det fungerar ganska bra för familjen, tar ﬂer efter och behåller barnen hos sig.
EII stöttar också barnet och föräldrarna genom
att ha team med specialister som till exempel sjukgymnaster, barnläkare och talpedagoger. Men också genom att erbjuda en möjlighet för föräldrar till
barn med utvecklingsstörning att träffas och prata
om sin situation.
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Med stor entusiasm blir vi visade hur arbetet på Café Karlsson
går till av en av arbetstagarna.
Också på gruppbostaden
använder man sig av
piktogram i dagsschemat.

I EII:s lokaler samlas
föräldrar för att stötta
varandra. Där hittade vi den här bilden
– en rysk mor som har
ett bra förhållande
till sitt barn med
funktionsnedsättning.
Den ska fungera som
inspiration till andra
mödrar.

Vill klara sig själva
Svenska biståndsorgansationer, som bland annat
SIDA, har varit med och stöttat EII, men nu i och
med att den ryska ekonomin blir starkare och starkare så drar sig många biståndsorgansationer undan från Ryssland för att istället satsa där hjälpen
behövs bättre. Den förbättrade ekonomin gör också att Ryssland på egen hand kan stötta personer
med funktionsnedsättning.
Man vill känna en stolthet i att med inhemska
medel klara av en god social välfärd även för denna
grupp medborgare. Därför sprids nu EIIs idéer och
metoder i Ryssland, trots minskade utländska biståndsmedel.

Café Karlsson
För vuxna personer med utvecklingsstörning är
samhällets stöd fortfarande inte i nivå med det stöd
vi ger i Sverige. Men man använder sig gärna av
Sverige som inspiration och som modell för hur det
borde fungera.
Vi ﬁck besöka både en mycket välfungerande och
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trevlig gruppbostad – en av mycket få som ﬁnns
tyvärr – och också en daglig verksamhet med tydlig inspiration från Sverige. Det var restaurangen
Café Karlsson – uppkallad efter Astrid Lindgrens
karaktär Karlsson på taket, som är oerhört populär
i Ryssland. I restaurangen arbetar man med att laga
lunch – än så länge bara till sig själva – med små pedagogiska moment, noga förklarade med text och
(svenska) piktogrambilder.
Vi från Stockholm kände tydligt igen arbetssättet
från dagliga verksamheten Glasade Gången i Hägersten, som också har varit med i arbetet att bygga
upp och utforma Café Karlsson.

Inte bara mörker
Situationen i Ryssland är alltså inte bara mörk. Institutionerna ﬁnns visserligen fortfarande kvar och
livet för de ﬂesta personer med utvecklingsstörning
är med all sannolikhet svårare i Ryssland än i Sverige, men det ﬁnns även ljusglimtar, god vilja och en
positiv utveckling. Låt oss hoppas att den positiva
utvecklingen kan fortsätta!
Text och bild: Ola Ilstedt
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Karl kommenterar:

1.
2.
3.

”Ännu ett nederlag för kampen att återställa “råd och stöd” till det
innehåll det en gång hade! ”

”Särskilt allvarligt blir det då handläggaren ställs inför motstridiga krav,
t ex när den sökandes rättigheter ställs mot kommunens sparkrav.
Detta problem behandlar författaren alldeles utmärkt i bokens sista kapitel
’Konﬂikter, dilemman och strategier’ Det kapitlet är värt hela boken”

Karl Grunewald

4.

”Landstinget och kommunen skall gemensamt utarbeta rutiner för
samordningen av insatserna för enskilda.”

”Min fundering är om det verkligen är bra att bilda ett fristående organ för
att leda tillsynen istället för Socialstyrelsen.”

1.
H

Socialstyrelsen. Tillgång till habilitering och rehabilitering för personer som har insatser enligt
LSS. Rapport till regeringen. 2007-107-11. 22
sid. Kan laddas ner från : www.sos.se

Habilitering och LSS
– ett nederlag

ur det började...

Under 1970-talet anställde landstingen alltﬂer olika experter som arbetade i team utan att
det föreskrevs i omsorgslagen. De ansvarade för
utredningar, hemmavård av dem som inte kunde
komma till någon kollektiv omsorg, rådgivning
till personalen på främst vårdhemmen och särskolorna m.m.. Medicinsk habilitering var en del av
teamens arbete.

Därmed gick luften ur ”råd och stöd”. Antalet
insatser minskade till hälften inom några år och
sedan ännu mer.
Landstingen lät ”råd och stöd” för barn och ungdomar skötas av den medicinska barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenteamen kämpade
för sin tillvaro – någon hemvist inom hälso- och
sjukvården var svår att ﬁnna då rehabiliteringklinikerna förlorade sin position successivt.

Tillkomsten av Råd och stöd

Regeringens utredningar

I 1985 års lag formaliserades deras insatser. Det blev
en rättighet med beteckningen ”rådgivning och annat personligt stöd”. I ett särskilt kapitel i betänkandet beskrevs hur landstingen bör organisera sin habilitering, men varken det eller termen habilitering
nämns i lagen. Medicinsk habilitering fortsatte att
vara en del av teamens arbete.

En första utredning gjordes i betänkandet ”Lindqvists nia” 1999. I den föreslogs att regeringen borde utreda rätten till habilitering i LSS. Den rätten
borde återställas.
Uppdraget gick till ”LSS- och hjälpmedelsutredningen” som år 2004 föreslog (vilken tid allting
tar!) att “råd och stöd” borde heta ”särskilt personligt stöd”. Antingen borde paragrafen förstärkas
med rätt till sådan habilitering och rehabilitering,
som inte tillgodoses enligt hälso- och sjukvårdslagen eller så borde rätten till psykologisk- social- och
pedagogisk habilitering och rehabilitering förtydligas i paragrafen. Men alltså inte medicinsk.
Representanterna för landstings- och kommunförbundet ansåg att utredningen inte kunnat visa

LSS
Denna praxis ändrades inte i LSS. Däremot infördes, samtidigt som LSS antogs, landstingets skyldighet att bedriva habilitering enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Det ledde till att regeringsrätten
(1977) bedömde att denna ändring ”talar för” att
habiliteringsågärder inte ryms inom LSS.
2020
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att de med LSS-insatser inte får sina behov av habilitering och rehabilitering tilllgodosedda genom
inom sjukvården. Utredningens förslag är därför
inte motiverade, skrev man.

Socialstyrelsens rapporter
Vid denna tid hade Socialstyrelsen gett ut två rapporter: ”Tillgång till habilitering och rehabilitering för
barn och ungdom” år 2003 och en likadan vad avser vuxna år 2004. Men dessa – ansåg regeringen
– gav inte svar på frågan om behoven av habilitering och rehabilitering tillgodoses ”inom ramen
för den verksamhet som bedrivs enligt hälso- och
sjukvårdslagen”. Socialstyrelsen ﬁck därför år 2006
ett särskilt uppdrag att utreda det.

Socialstyrelsens nya rapport
Det har Socialstyrelsen nu försökt göra och i somras skickade den en 22-sidig rapport till regeringen
som svar.
Av rapporten framgår att Socialstyrelsen skickat
en enkät till ett urval av alla 54 000 personer som
får LSS-insatser (864 personer). Men det var bara
30 % som svarade!
Av dem som svarade ﬁck endast hälften behandling för sina problem – en tredjedel hade problem
med olika kroppsfunktioner. Störst är missnöjet
med habilitering/rehabilitering för problem med
sexuella funktioner, att umgås med andra, problem

som är förknippade med fritiden, stöd av andra
samt attityder från omgivningen.
Den låga svarsfrekvensen innebär att resultaten
inte kan generaliseras, skriver Socialstyrelsen. Man
kan därför inte besvara den fråga som regeringen
ställde.
Men visst ﬁnns det brister, säger man, särskilt för
dem som behöver stöd från ﬂera system. Därför
måste man belysa ”det samlade stödsystemet”, inte
bara habiliteringen enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Frågorna om habilitering och rehabilitering går
inte att särskilja från andra närliggande insatser,
anser Socialstyrelsen. Istället för att bygga upp ett
särskilt uppföljningssystem för habilitering och
rehabilitering, kommer Socialstyrelsen att skapa
möjligheter att jämföra dessa insatser på samma
sätt som annan hälso- och sjukvård, skriver man.
De kommer att integreras i arbetet med den nationella strategin för ”God vård” under de kommande
åren.

Ännu ett nederlag
Nyckelfrågan om de med LSS-insatser får sina behov av habilitering och rehabilitering tillgodosedda
genom sjukvården kunde alltså Socialstyrelsen inte
besvara. Ännu ett nederlag i kampen för att återställa “råd och stöd” till det innehåll det en gång
hade!

Min kommentar

T

vå statliga utredningar har kommit till samma resultat: Habilitering/rehabilitering
bör vara en del av insatsen råd och stöd. Det
motiveras av att lagen omfattar personer med oftast livslånga, svåra funktionshinder. De har behov
av särskilda omsorger som inte kan ges av experter
enligt andra lagar. Personkretsen utgör endast en
halv procent av befolkningen.
Råd och stöd skall vara varaktig och samordnas
med andra insatser, i första hand de enligt samma
lag. Som Socialstyrelsen skriver kan man inte särskilja habilitering/rehabilitering från andra insatser. Därför måste habilitering/rehabilitering vara
en rättighet i en och samma lag och som en del av
råd och stöd med landstingen som huvudmän. Det
är en viktig slutsats av rapporten.
En kommun skall erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel i samband med att man ger
hälso- och sjukvård (utom läkarvård) till personer
som bor i bostad med särskild service enligt LSS.
Kommunerna har inte tillgång till den expertis
som har den utbildning och erfarenhet som krävs
enligt paragraf 6 LSS. Sådan expertis måste arbeta
koncentrerat med personer med omfattande funktionshinder. Råd och stöd inklusive habilitering
måste vara en del av personalens omvårdnad. Idag
lämnas de utan handledning av experter.
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Återstår frågan om skillnaden mellan barn och
ungdom och vuxna. Hos barn och ungdom med
komplicerade funktionshinder dominerar behovet av medicinsk habilitering i samarbete med beteendevetenskaplig sådan. Landstingens barn- och
ungdomshabilitering har utvecklat ett sådant teamarbete. Utvärderingar visar på en relativ tillfredsställelse hos mottagarna. Därför kan det inte sägas
ﬁnnas välmotiverade krav på att återinföra habilitering i LSS för dem. Tillkommer att 95 % av de
barn och ungdomar som får LSS-insatser bor med
sina föräldrar.
Vad gäller vuxenhabiliteringen är situationen en
annan. Den har ingen hemvist inom sjukvården
och domineras av andra habiliteringsinsatser än
medicinska. Tillkommer att 56 % av de vuxna bor i
bostad med särskild service, i praktiken de med de
största behoven. Skälen för att återställa rätten till
habilitering som del av råd och stöd för vuxna är
alltså tunga.
Nu ligger frågan hos LSS-kommittén. Den kan
omöjligen blunda för behovet av rätten till habiliterande insatser av experter hos alla dem med omfattande funktionshinder på gruppbostäderna.
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Karl kommenterar:

2. En efterlängtad
lärobok!

K

ommunernas LSS-handläggare har en utsatt position. Samtidigt som det måste kännas som ett privilegium att få besluta om
insatser, som kan förändra livsvillkoren för människor, pressas de av otillräckliga resurser och direktiv
av socialchefer, utan erfarenhet av personer med
funktionshinder. Då gäller det att vara stark och
påläst.

Första läroboken
Socionom Berit Davidsson har arbetat inom olika
områden av handikappomsorgen och som konsulent på en länsstyrelse. Hon har varit med länge och
samlat på sig både kunskaper och erfarenheter. Nu
publicerar hon den första läroboken för LSS-handläggare. Nyttig läsning även för oss utanförstående,
som så ofta undrat hur det egentligen går till i den
slutna världen.

Historiken
Som sig bör börjar författaren med historik. Det är
lite oturligt, för det är det enda kapitlet som inte är
bra nog. Det är förstås inte lätt att få med ens det
väsentligaste på nio sidor, men nog borde framväxten av den tunga sinnesslövården nämnas, liksom
att det fanns en epileptiker- och vanförevård. 1954
års lag blev den stora vändpunkten, eftersom landstingen då blev huvudmän och 1967 års omsorgslag
satte utvecklingsstörda på kartan. Daglig verksamhet blev en rättighet redan 1968, inte 1986, och
Carlbeck är felstavat. Bengt Nirje stod inte bakom
uttrycket normalisering – det gjorde danskarna!

Personkrets kan vara knepigt
Författaren ger en kortfattad och bra redovisning
av de olika funktionshindren, med goda råd om vad
handläggaren bör tänka på. Särskilt viktiga är kunskaperna om gruppen psykiskt funktionshindrade
– kanske den mest diskriminerade gruppen. Några
exempel på handläggning av gränsfall skulle varit
2222

bra. – Anhörigas situation beskrivs med en sympatisk grundton.
Persontillhörigheten är en central fråga för
handläggaren. Det kan inte vara lätt att förstå att
personer med Aspergers syndrom – som Davidsson
skriver – ”enligt praxis” tillhör personkrets 1. De
är ju i regel normalbegåvade och ofta har de en
mycket subtil autism eller ingen alls. Man undrar
varför de inte ingår i grupp 3 som personer med
psykiska funktionshinder.
Både handikapplagen LSS och socialtjänstlagen
redovisas utförligt och Berit Davidsson påpekar det
felaktiga i att ge insatser enligt SoL när den funktionshindrade i verkligheten är berättigad till stöd
enligt LSS.

Varför så dålig planering?
Ofta får man höra att kommunen var helt oförberedd på att så många ansökningar kom in för vissa
insatser. Det kan ta lång tid att åtgärda och ibland
kan dröjsmålen t o m resultera i att kommunen får
böta. Varför planerar inte kommunen bättre?
Författaren avslöjar att det faktiskt saknas bra metoder för en planering och att planerarna ofta inte
tar vara på de kunskaper som LSS-handläggarna
har. Samtidigt är det stadgat att länsstyrelsen skall
verka för att huvudmännen planerar, men hur kan
de det, då inte ens de vet hur man ska göra?
Planering hör uppenbart ihop med att man känner till vilka som omfattas av lagen och vilka deras
behov av stöd och service är. Det ska kommunen
ta reda på enligt en särskild föreskrift. Men den
föreskriften är sannolikt den minst åtlydda av alla
i LSS! Och vilka tjänstemän som skall ansvara för
den uppsökande verksamheten framgår sällan av
delegationsbestämmelserna (= befogenheterna för
en tjänsteman), eftersom det inte handlar om myndighetsutövning, skriver Davidsson.
Inte heller för den uppsökande verksamheten
ﬁnns några anvisningar eller någon systematik.
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Författaren skriver att det gäller att
använda sig av intresseorganisationerna och informera de många olika
instanserna inom hälso- och sjukvården. Men organisationerna känner
bara till ett fåtal och någon skyldighet
för hälso- och sjukvården att anmäla
en potentiell LSS-behövande till handikappomsorgen ﬁnns inte. – Inte så
underligt att planeringen lyser med
sin frånvaro!

Handläggarens kompetens
Ofta undrar de anhöriga om LSS-handläggaren verkligen är kompetent för
sitt yrke. Att anhöriga kan mycket mer
om själva diagnosen är inte att undra
över, men behoven i olika åldrar och
vid olika funktionshinder, borde väl
handläggaren ändå känna till, anser
de anhöriga.
Felet är att det inte ﬁnns några fastställda kvaliﬁkationer för att bli LSShandläggare. Ofta är denna en socionom utan särskilda kunskaper och
erfarenheter av funktionshinder. Och
vad som är värre – chefen kan sannolikt ännu mindre än handläggaren
och på de förtroendevalda kan man
inte ställa några krav. Brister i kompetens och samsyn känner de anhöriga
snabbt på sig.
Frågan om kompetens är allvarlig.
Även om Davidsson menar att handi-

3.
S

kappfrågorna ofta har hög status i förvaltningen, genom lagens karaktär av
rättighetslag, saknas ”en samsyn inom
hela socialtjänsten, från förtroendevalda och chefer till handläggare och
utövare”. Hur ska man åstadkomma
den? Genom att länsstyrelserna driver
kurser och seminarier för samtliga ansvariga inklusive förtroendemän?
Varför gör de inte det idag? Det ligger helt inom ramen för deras möjlighter, för att inte säga skyldigheter.
Och här har länsstyrelsen äntligen fått
en lärobok att utgå ifrån.
Vikten av kompetens får man klart
för sig i ett omfattande kapitel om
handläggning och dokumentation.
De formella kraven på handläggaren
är betydande.

Ett utmärkt slutkapitel!
Särskilt allvarligt blir det då handläggaren ställs inför motstridiga krav, t ex
den sökandes rättigheter ställs mot
kommunens sparkrav.
Detta problem behandlar författaren
alldeles utmärkt i bokens sista kapitel
”Konﬂikter, dilemman och strategier”. Det
kapitlet är värt hela boken och borde
varje handläggare ta till sig.
Sakregistret i en bok som denna, där
läsaren snabbt vill hitta svar, är viktigt.
Jag saknar åtskilliga stickord.

Samordning

ocialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för
habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10)
inklusive förskrivna läkemedel och hjälpmedel.
De gäller för personer som får insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, LSS eller
tandvårdslagen. Även den som enligt avtal med
landsting eller kommun övertagit uppgifter skall
tillämpa föreskrifterna.
Landstinget och kommunen skall gemensamt
utarbeta rutiner för samordningen av insatserna
för enskilda. En person skall utses som ansvarig
och denne skall ges de befogenheter som behövs.
Den som har behov av samordning skall erbjudas
sådan och planeringen av den skall genomföras
tillsammans med personen. Vederbörande skall få

INTRA
INTRA
4 • 407• 07

Berit Davidsson. Handläggning av stöd och service
till människor med funktionshinder – enligt LSS och
SoL. Studentlitteratur. 188
sidor. 2007. Pris 239 kr.
Kan beställas från :
www.studentlitteratur.se

bestämma om någon eller några närstående skall
delta.
De insatser för en person som kan samordnas är
sådana från olika organisationer som arbetsinriktade, medicinska, pedagogiska, psykologiska, sociala
och tekniska. Det är alltså inte fråga om en samordning av insatser inom en organisation, som ju inte
kräver sådana här formella föreskrifter.
För omsorgerna enligt LSS kan det gälla samtidiga insatser enligt socialtjänstlagen, eller inom
sjukvården, eller hjälpmedelscentraler.
Socialstyrelsen arbetar på en handbok i vilken
man mer generellt kommer att beskriva hur föreskrifterna skall tillämpas.
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Karl kommenterar:

4.

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten.
622 sid. SOU 2007:82

Tillsynen skärps

D

et är 21 länsstyrelser som ansvarar för den
praktiska tillsynen över socialtjänsten, inklusive handikappomsorgen. Det gäller
både kommuner och enskildas (föreningar, stiftelser etc.) verksamhet. Tillsynen över hälso- och sjukvården sköts från sex regionalkontor direkt under
Socialstyrelsen. Den har även ansvar för den sociala
tillsynen, men då länsstyrelserna är självständiga
myndigheter, är Socialstyrelsens möjligheter att
styra dem mycket begränsad. Samtidigt klagar länsstyrelserna över att Socialstyrelsen är alltför passiv.
Man efterlyser tydligare normeringar.
Nu har Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten
överlämnat slutbetänkandet Samordnad och tydlig
tillsyn av socialtjänsten till statsrådet Maria Larsson.
Man vill reformera tillsynen på en rad omtåden.

Stor variation på tillsynen
Idag är det upp till varje länsstyrelse att själv prioritera sina insatser. Det medför stora variationer i
hur mycket de bedriver social tillsyn. “Med sådan
tillsyn är risken uppenbar att tillsynen missgynnar
människor som inte har förmågan att föra sin talan”, skriver utredningen. Dessutom använder länsstyrelserna sig av olika metoder och begrepp. Man
är inte ens överens om vad man skall beteckna som
brist och kritik i sin tillsyn.
Även regeringen har svårt att styra över länsstyrelsernas sociala tillsyn p g a deras olika prioriteringar. Det är även svårt att jämföra effektiviteten
dem emellan. Över halva antalet länsstyrelser är för
små. Uppstår vakanser kan tillsynen upphöra helt.
Det är främst resurserna för tillsyn inom missbrukar- och handikappomsorgen som är otillräcklig,
skriver utredningen.

Det behövs bättre samarbete
Regeringen har efterlyst ett ökat samarbete mellan länsstyrelserna och tillsynen över hälso- och
sjukvården. I regel utförs inte mer än två till fyra
gemensamma tillsynsbesök per län och år. En sammanhållen tillsyn skulle bli effektivare och även
underlätta för medborgaren att hitta rätt med sina
förfrågningar och klagomål, anser utredningen.
Mängder av insatser har ju inslag av både socialtjänst och sjukvård.
Utredningen föreslår därför att tillsynen av hälso- och
sjukvården och socialtjänsten förs samman till en myndighet och integreras såväl organisatoriskt som i det operativa tillsynsarbetet.
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Framtidens tillsyn
1. Socialstyrelsens regionala enheter
sköter tillsynen
I ett första steg förs tillsyns- och tillståndsverksamheten över till Socialstyrelsens sex regionala enheter förslagsvis år 2010. En avdelning inom Socialstyrelsen skall leda arbetet.
2. En ny myndighet sköter tillsynen
I ett andra steg bildas en renodlad tillsynsmyndighet istället för Socialstyrelsen, förslagsvis år 2014.
Då får man ta ställning till hur många regioner
man skall ha.

Även enskild verksamhet
Den tillsyn som kommunerna har över enskild
verksamhet enligt socialtjänstlagen och LSS skall
övertas av staten och utföras av tillsynsmyndigheten. Denna skall få ökade sanktionsmöjligheter för
att avhjälpa missförhållanden.

Minst 2 ggr/år
Verksamhet enligt LSS som riktar sig till barn och
unga ska besökas för tillsyn minst två gånger per år,
ﬂer om behov föreligger. Minst ett av besöken skall
ske oanmält. En särskild bestämmelse införs om att
den som utför tillsynen kan tala med barn och unga
utan att vårdnadshavaren behöver ge sitt samtycke
eller vara närvarande.
De patientnämnder som ska ﬁnnas i varje landsting och kommun ska också stödja och hjälpa människor som är aktuella inom socialtjänsten.
Den nya tillsynen ska få ett resurstillskott på 25
miljoner årligen i fyra år.

Bra med fristående organ?
Min fundering är om det verkligen är bra att bilda
ett fristående organ för att leda tillsynen istället för
INTRA 4 • 07
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Socialstyrelsen. Det är ju socialstyrelsen som utfärdar de normer som ska gälla vid genomförandet
av lagarna. För det behöver man fortlöpande kontakt med fältet för att fånga upp nya erfarenheter
och eftersläpningar som följd av otillräcklig normering. Annars blir Socialstyrelsen undernärd och
torrlagd.

P

Mord i Finland

å Ylinen centralanstalt nära Tammerfors i Finland dog i somras två utvecklingsstörda personer av en överdos insulin. En ung sjuksköterska
står nu åtalad för att ha mördat de två. Man undersöker också dödsfall som skett på hennes tidigare
arbetsplatser.
I samband med detta upptäcktes att en 21-årig
utvecklingsstörd och cp-skadad kvinna hade mördats tidigare på sommaren på ett helt annat ställe
i Finland. Man antog först att det var frågan om en
naturlig död. Det hände på en internatskola den
första natten efter det hon anlänt. Även hon hade
fått en överdos av insulin.
De som nu misstänks för det är en 35-årig och
en 51-årig vårdare, som båda arbetade den natten
och som är ett par. De hävdar att de gav insulin för
att hon skulle kunna sova. De är ännu ej åtalade.
Händelserna har väckt en stor uppmärksamhet
i Finland. och mycken oro och rädsla hos de utvecklingsstörda personerna själva och deras anhöriga. De demonstrerade utanför riksdagshuset om
mänskliga rättigheter och mot institutioner – ”de
är inget hem”.
Ulla Topi, som är vice ordförande i Vi själva r.f.
(de utvecklingsstörda personernas egen förening), bar skylten ”jag vill inte bli en ängel”. Riksdagsledamöter höll tal och stämningen var mycket
tät. Demonstrationen speglades i TV-nyheter och i
ﬂera andra program.
Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som skall
undersöka om tillsynen över institutionerna är tillräcklig och hur man rekryterar personal.

De regionala enheterna behöver direktkontakt
med Socialstyrelsen istället för omvägen via sitt
“huvudkontor”. Utredningen föreslår en utmärkt
förstärkning av den ”vågrätta” samverkan, men undervärderar betydelsen av den “lodrätta”, om man
tar steg 2.

I

Orsaker till autism

Läkartidningen nr 37 för i år beskriver Christina
M Hultman vad man vet om orsakerna till autism.
I sju studier från fem länder, bl. a. vårt land, har
man följt barns utveckling ända från fostertiden
och upp i åren. Man fann då en rad skillnader
mellan dem som utvecklade en infantil autism eller autismliknande störningar och de andra barnen.
Följande riskökning för autism på minst 50 %
fann man i minst två av studierna: Hög ålder hos
pappan eller hos mamman, mammor som fötts utanför Europa eller Nordamerika, låg födelsevikt,
för tidig födelse och störningar i fostertillväxten
och syrebrist under förlossningen.
Vad gäller pappans ålder fann man en mer än
tvåfaldig riskökning för varje tioårig ökning av åldern. Dennes ålder påverkade även risken för en
rad missbildningar, den intellektuella kapaciteten
hos barnet samt risken för schizofreni i vuxen ålder.
Man känner alltså inte till någon speciﬁk riskfaktor för autism och ej heller hur de nämnda
faktorerna samverkar med de genetiska eller hur
de bidrar till en avvikande utveckling av nervsystemet.
Inom ärftlighetsforskningen har man funnit
indikationer på ett antal gener, som har en viktig roll i hjärnans tidiga utveckling, men man vet
inget om deras precisa inverkan.

Fler domar mot domstolstrots

O

m en person inte får den insats som en domstol beslutat att han/hon är berättigad till, kan
länsstyrelsen ansöka hos länsrätten om att denna
ska bötfälla kommunen (betala en särskild avgift).
Denna tabell visar antalet sådana domar.
LSS
SoL
År 2005
13
2
” 2006
22
2
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Det ﬁnns mycket som tyder på att länsstyrelserna
inte ansöker om särskild avgift i den utsträckning
som riksdagen avsett, anser Riksrevisionsverket.
Länsstyrelserna har också rätt att ansöka om
straffavgift för den kommun som inte verkställer
de beslut om insatser enligt SoL som man fattat.
Under år 2006 gjorde man det i 119 fall.
Den möjligheten ﬁnns ännu ej vad gäller LSS.
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Handikapp, störn
hinder eller nedsätt
”Utvecklingsstörd, utvecklingsstörd, utvecklingsstörd.....
De använde ordet utvecklingsstörd så mycket att
jag blev störd i min utveckling. Jag slutade i Klippan.”

S

å säger Anna Strand, en av initiativtagarna till
föreningen Grunden om sin tid i FUB.
Alltﬂer personer med lindiga intellektuella
funktionshinder värjer sig mot att få stämpeln ”utvecklingsstörd” på sig.
I Göteborgs kommun har man medvetet valt bort
begreppet utvecklingsstörning i kommunens information.
– Vi använder det inte längre som ett generellt
eller svepande begrepp, säger Hans Wrenne som
är planeringsledare. Samma gäller ordet ”handikapp”. Men det ﬁnns problem med termer som är
så etablerade. Dels ﬁnns t ex ”utvecklingsstörning”
fortfarande som en diagnos som berättigar till stöd
enligt LSS och dels ﬁnns etablerade institutioner
som t ex ”Handikapprådet” som det är svårt att byta
namn på.

Negativa ord
Att beteckningen utvecklingsstörning försvinner
hänger säkert samman med att alla ord som betecknar något negativt hos människan till slut blir
uttjänta.
Det har sedan länge funnits en stark trend hos
anhöriga och andra att avgränsa sig från begreppet utvecklingsstörning. Det har man gjort genom
26

att bilda föreningar som inte betonar utvecklingsstörningen.
Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, RBU, Svenska Downföreningen, Föreningen Autism m ﬂ är
föreningar vars medlemmar i huvudsak utgörs av
personer med, eller anhöriga till personer med, utvecklingsstörning. Men man ser sig inte som det.

Riskerar att bli förbarnsligade
Det ﬁnns också andra skäl till att ”utvecklingsstörning” inte fungerar som en användbar diagnos. Personer som har en lindrig begåvningsnedsättning
tycker inte att de har någon nytta av den diagnosen.
De upplever det på samma sätt som en person med
glasögon skulle uppleva det om man betecknade
henne som blind.
Eftersom ”utvecklingsstörning” innefattar så
många olika typer av funktionsnedsättningar så blir
det problem. Många känner att de hela tiden riskerar att bli nedvärderade och förbarnsligade när de
får etiketten ”utvecklingsstörd” på sig.

Vad kommer istället?
Trenden är alltså klar. Begreppen ”handikapp”
och ”utvecklingsstörning” håller så sakteliga på att
bli omoderna. Frågan är bara vad som kommer
istället. Hittills har det varit ”funktionshinder” som
varit den term som ﬂitigast kommit till användning.
Utvecklingsstörning har blivit intellektuellt funktionshinder.
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ning,
tning?
Socialstyrelsens nya deﬁnition
Men så tycker inte Socialstyrelsen att det ska vara.
Socialstyrelsens terminologiråd har beslutat att
termen funktionsnedsättning ska betyda ”nedsättning
av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”.
Funktionshinder ska stå för det som tidigare det relativa handikappbegreppet stod för, nämligen den
”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för
en person i relation till omgivningen.”
Utvecklingsstörning kommer alltså i framtiden att
vara lika med intellektuell funktionsnedsättning.
Det känns inte så bra.
Nedsättning känns som värsta nedåtpuffen!

Dags för FIF?
Kanske behöver man inte vara så ängslig för vad
Socialstyrelsen säger. Kanske räcker det med att
konstatera att det nu ﬁnns en väldigt stor grupp
med människor som inte vill veta av ordet ”utvecklingsstörning” utan hellre använder ”intellektuellt
funktionshinder”.
Kanske är det dags för FUB att byta namn till
FIF?
Enda nackdelen med det är väl att man riskerar
att förväxlas med Förslövs IF.
Hans Hallerfors
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Ingen är handikappad
Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om
revidering av termerna funktionsnedsättning och
handikapp. Funktionshinder blir en egen term och
handikapp utgår.
I och med detta deﬁnieras begreppet funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga.
Begreppet funktionshinder deﬁnieras: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en
person i relation till omgivningen.
För båda termerna avråds handikapp som synonym.

Terminologirådet
I Socialstyrelsens terminologiråd ﬁnns bland annat
representanter från Sveriges komuner och landsting
och de privata vårdgivarna. Ordförande är Håkan Ceder.
– Vi rekommenderar hur begrepp och termer ska användas så att de nationella aktörerna går åt samma
håll, säger handläggare Ulla Gerdin. Termen ”handikapp” har diskuterats under ca ett år. Det är framför allt handikapporganisationerna som inte vill att
den termen ska användas längre. De har också varit
mycket positiva till de nya rekommendationerna.
På Socialstyrelsens hemsida (www.sos.se) ﬁnns
en termbank med terminologirådets rekommendationer.
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Jag och min H

Vi sitter och ﬁkar på Hermans Kafé. Anette Elvung
och jag. Pratar om vad som hänt sen sist. Plötsligt
ringer det och hon tar hon upp en liten manick ur
ﬁckan. Den ser ut som en sådan där liten digital kalender som studenterna på Frescati brukar sitta och
peta på.
–Vad är det där? frågar jag.
– Det är min Handi, säger Anette. Min bästa vän.

A

nette Elvung och jag träffades 1989. Hon
ﬂyttade in i den nystartade gruppbostad
där jag var föreståndare. Efter fyra år ﬂyttade hon därifrån.
Sen dess har hon gift sig och skaffat sig ett eget
liv och fyller snart 45. Vi har haft sporadisk kontakt
genom åren. Gått och ﬁkat, käkat en pizza eller
bara pratats vid i telefonen. Nu sitter hon där och
ﬁxar med den där lilla handdatorn. Jag har varit lite
skeptisk mot de där prylarna. Ofta har de lanserats
som vore de lösningen på problem som inte låter
sig lösas så lätt.
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– Varför ringer det?
– För att jag ska ta min medicin. Om man petar
här så säger den varför den ringer. Då talar den.
Säger åt mig att ta medicinen.
Den är ganska sliten, manicken.
– Hur länge har du haft den?
– Fyra år. Fungerar jättebra.
– Men vad kan den göra mer då?
– Den säger åt mig när jag ska gå till doktorn.
Och när jag ska till tandläkaren, när jag ska gå till
jobbet. Och när jag ska gå på målarkursen. ”Gå till
Sumpan”, säger den då. Jag måste ju passa tiden.
Datorn pratar med mig. Då behöver ju inte jag fråga personalen eller någon annan.
– Får du hjälp att lägga in de där uppgifterna i
datorn?
– Ja, det gör mina kontaktpersoner. Eva eller Bertil. Dom har jag förtroende för.
– Idag är det tisdag. Står det något då.
– Ja, det står gå till Karin. Titta här. När det blir
dags att börja förbereda sig så lyser lamporna. Sen
slocknar en efter en när det närmar sig. Den är jätINTRA 4 • 07

Handi
tepraktisk. Man slipper alla lappar.
Och sedan om man ska gå och handla. Då kan man skriva i vad det kostar
och sedan kan man se vilka pengar
som man ska lämna fram.
– Använder du den i affären?
– Nej, det gör jag inte. Men den är
så bra ändå. Men den är lite seg. Så
den här ska skrotas. Nu ska jag få en
ny, där jag kan stoppa in mina bilder.
Alla som är förståndshandikappade
borde ha en sådan. Den blir som en
vän.
– Men den är ju inte så mycket att
hålla i handen när det åskar.
– Joo.

1000 Handi om året
Jag ringer till Gunilla Weström som
är marknadschef på GEWA.
– Handi är en liten handdator som
riktar sig till personer med kognitiva
funktionshinder, berättar hon. Den
har hjälpt många med att skapa ökad
självständighet och struktur i tillvaron.
Hon berättar att de säljer ca 1000
Handi per år till Hjälpmedelscentralerna.
– Det ﬁnns ﬂera grupper som har
nytta av Handi. I den nya Handi2
med telefon ﬁnns möjlighet att
snabbt kunna nå kontaktperson eller liknande om man skulle bli akut
sjuk. Det kan vara bra för personer
med psykiska funktionshinder.
En ny Handi
med telefon kostar 13 970 kr (utan
telefon kostar den
13 256 kr). Med tanke på vad en vanlig
avancerad mobiltelefon kostar, så låter det ganska dyrt.
Gunilla Weström
håller med om det.
– Med en så liten
försäljning blir det
dyrt med licens- och
utvecklingskostnader.
Text och bild:
Hans Hallerfors.
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Funktioner i Handi:
HandiKalendern: En ﬂexibel kalender där informationen är tydlig och
väl strukturerad. Kvarvarande tid
till en händelse visas enligt Kvartursprincipen. Det gäller även den
integrerade timer funktionen (äggklockan) som kan användas för att
hålla koll på hur länge något pågår,
t ex koka potatis. Det ﬁnns möjlighet
att ställa in ljudlarm som en påminnelse och möjlighet till uppföljning
att t ex medicinen är tagen.
Prisräknaren: Gör det möjligt att
i affären räkna ihop priser på det
man vill handla och få svar på frågor som ”Har jag tillräckligt med
pengar med mig?” och ”Vad får jag
tillbaka?”.
Anteckningar: Med hjälp av det graﬁska tangentbordet på bildskärmen
kan man göra anteckningar som
kan läsas upp av talsyntesen.
Röstanteckningar: Man kan spela
in anteckningar och spela upp dem
senare.
Krisplan: För att snabbt hitta åtgärder vid akut sjukdom. Telefonnummer till t ex anhöriga och akutmottagning.
Man kan också lägga
in egna bilder, ljud
och musik i Handi.
Man kan skapa
individuellt
anpassade
frågeformulär för
att registrera t ex
hälsotillstånd,
kostvanor, motion
och sömn. Utifrån
de svar man ger kan
man få råd och stöd
i olika situationer.
Handifonen är en
Handi med telefon
och SMS-funktion.
Läs mer om Handi
på: www.gewa.se

Anna Sundström, hjälpmedelskonsulent.

Om man vill
ha en Handi...

H

ur går man tillväga om det är
någon som man känner som
skulle ha nytta av en Handi? Jag frågade Anna Sundström som arbetar
med kommunikationshjälpmedel
på Landstingets Hjälpmedselscentral Syd i Stockholm.
–Man måste prata med en arbetsterapeut. De ﬁnns på barn- eller
vuxenhabiliteringen. Vissa kommuner har egna arbetsterapeuter
som är knutna till vissa verksamheter. Det är bara att fråga. Det är
oftast arbetsterapeuten som förskriver denna typ av hjälpmedel.
Om man vill prova en Handi innan
man beställer så kan man komma
till hjälpmedelscentralen. Annars
beställer arbetsterapeuten direkt
från oss och vi skickar iväg den.
Är det många som får en Handi?
– I vårt upptagningsområde, som
är hela södra stockholm, så är det
ca 100 om året. Av dem är det tre
som har fått en Handifon och resten har en Handi II.
Vad har ni för erfarenheter av Handi?
– Det är ett bra hjälpmedel för
dem som har behov av minnesstöd.
Anna Sundström har gått den
treåriga utbildningen till arbetsterapeut innan hon ﬁck tjänsten
som hjälpmedelskonsulent. Hon
har specialiserat sig på kommunikationshjälpmedel och tycker det
är kul.
– Det är viktigt med snygga hjälpmedel som inte sticker ut för mycket, säger hon.
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Kråkan krånglar
Kråkans resurscenter är en daglig verksamhet utanför
Kramfors som specialiserat sig på att hjälpa personer med
intellektuella funktionshinder att hitta bra hjälpmedel.
Handledare Camilla Dahlin berättar mer:

Anette Tjernell har arbetat på Kråkan sedan
maj -07.

Rickard Edlund i datademonteringsrummet.

K

råkan öppnade i januari 1999, som ett
led i Handikappenhetens satsning på
brukarinﬂytande. Syftet är att erbjuda
en utställning med kognitiva hjälpmedel och tips för att brukare, personal och anhöriga.
Man ska kunna se vad som ﬁnns, kunna prova och
efterfråga det stöd som behövs. För att kunna utöva
brukarinﬂytande måste man kanske ha speciella
redskap för det, tex. matbilder för att välja vilken
middag man vill laga.

Bra kognitiva hjälpmedel
Utvecklingen av kognitivt stöd har varit stort de senaste 18 åren och nu utvidgas området till att gälla
även personer med psykiska funktionshinder, demens och förvärvade hjärnskador.

Skilj på handikapp
och funktionsnedsättning
En viktig tanke här är att skilja på funktionsnedsättning och handikapp. En person med utvecklingsstörning har en funktionsnedsättning, men om
han/hon också har ett handikapp beror på miljöns
och aktivitetens krav. Om det är ett stort glapp mellan personens förmåga och de krav som ställs, uppstår ett handikapp. Men det glappet kan minskas,
bl a med hjälpmedel, metoder, bemötande mm.
Därför ﬁnns det alltid något man kan förbättra
med hjälp av kognitivt stöd även om vi inte kan göra
så mycket åt själva funktionsnedsättningen.
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Arne Bylund och Lennarth Eriksson i datademonteringsrummet.

Många saker som förtydligar
En person med utvecklingsstörning är mer beroende av det konkreta, har svårt med symboler, tar
in mindre informationsmängd på en gång och har
behov av mer ordning och struktur på informationen. Detta gäller också i hög grad andra kognitiva
svårigheter. Därför har Kråkan många saker som
förtydligar, konkretiserar och förenklar vardagen.
Vi visar hjälpmedel och andra praktiska prylar som
underlättar för personer som har svårt med tanke,
minne, struktur och kommunikation.

Daglig verksamhet
Kråkan drivs av en daglig verksamhetsgrupp inom
vård och omsorg. Där ﬁnns en arbetsterapeut och
en handledare anställd. Vi har öppet varje dag och
alla är välkomna. I våra arbetsuppgifter ligger också
att hålla oss ajour med utvecklingen inom området
och vårt kontaktnät i Sverige är stort.

Åtta rum
Utställningen består av 8 olika rum:
• Ett kök med praktiska husgeråd, kökshjälpmedel
samt tips och idéer runt matlagning och att välja
mat.
• En toalett med tips angående personlig hygien,
tvätt av kläder och strykning.
• En städskrubb med praktiska städredskap.
• Ett allrum med tips om kommunikation och
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r inte till det

Liisa Söderholm gör bokmärken av saker vi plockar i naturen

pengar, där mindre grupper kan träffas, diskutera
och se utbildningsvideo.
• Ett rum med lättläst litteratur, tidskrifter, rapporter och utredningar om kognitiva problem samt
möjlighet att i lugn och ro prova hjälpmedel.
• Ett rum med tips och idéer om struktur, planering
och tid.
• Ett datarum med Bildfabriksprogrammen, olika
spel samt anpassningar för att styra program.
• Ett mysrum med olika tips kring sinnesstimulering och avslappning.
Dessutom två rum som är arbetsrum och kontor
för den grupp som ska ta ansvar för skötseln av Kråkan.
Vi hoppas att ni kommer och besöker oss. Vi
lånar också gärna ut våra lokaler till exempel för
Hab-träffar, personalmöten, fritidsaktiviteter, arbetsterapeuter som vill prova hjälpmedel osv.

Vad kan man göra på Kråkan?
På Kråkan kan man:
• Komma på studiebesök.
• Träffas som personalgrupp för fortbildning eller
möte.
• Ha anhörigträffar.
• Förlägga Habiliteringsträffar.
• Få tips om enkla hjälpmedel.
• Prova enkla hushållsapparater.
• Prova datorn med Bildfabriksprogrammen, andra specialprogram och anpassade styrsätt.
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• Prova ett specifikt
hjälpmedel.
• Fundera kring ett speciﬁkt problem.
• Få tips och idéer om
almanackor, scheman,
recept, bildstöd, kommunikationshjälpmedel med mera.
• Få hjälp att anpassa ett
individuellt kognitivt
stöd, till exempel en almanacka.
• Få tips och idéer för
personer på A-nivå.

Så här jobbar vi

”En person med
utvecklingsstörning
är mer beroende
av det konkreta”

Vi börjar alltid dagen
med en ﬁka kl. 9.00. Sedan har vi morgonmöte där
vi går igenom vad vi ska göra under dagen. En dag
i veckan går vi en datautbildning på Hola Folkhögskola. Två dagar i veckan går några i gruppen på
teater/ﬁlm, också det på Hola. Slutresultatet på det
kommer att bli en långﬁlm som förhoppningsvis
kommer att visas på bio runt om i världen.
Vi på Kråkan är väldigt dataintresserade så det blir
mycket data. Vi tar emot och skannar in diabilder
och negativ som vi sedan bränner på en cd-romskiva. Istället för att bilderna ligger i någon låda i ett
förråd så kan man lättare titta på bilderna på dator
eller tv. Vi tar emot VHS-ﬁlmer som vi bränner till
DVD. Mycket för att VHS håller på att försvinna och
många kanske vill ha kvar och titta på sina ﬁlmer.
Vi har gjort en kommunikationsbok med bilder
på t.ex. pizzatillbehör, olika klädesplagg, transportmedel m.m. Den är till för den som inte kan läsa
eller prata så bra eller om man ska åka utomlands
och inte kan språket. Man ska kunna gå på pizzerian och beställa en pizza utan personal som läser
upp vad det är på alla pizzor. Eller jag ska kunna
fråga efter taxi med hjälp av en bild om jag har
svårt att prata.
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Vi har gjort ett ”startkit” för kök, toalett och sovrum. Det är en låda för varje rum med en bas med
kognitiva stöd som t.ex. bilder som ska sättas upp
på köksskåpen för att tala om att här inne ﬁnns glas,
skålar m.m.. Där ﬁnns en liten matsedel och mycket
mera. En liten grund för att märka upp kognitivt i
hemmet. Sen kan det byggas på utifrån hur brukaren fungerar. De saker vi gör ﬁnns till försäljning.
Två av killarna i gruppen ville titta och undersöka
hur en dator ser ut inuti. Så de gjorde i ordning
ett rum och började skruva sönder datorer. Efter
att killarna sett hur en dator ser ut så ville de börja
bygga ihop datorer istället. Så nu jobbar de med
att bygga ihop datorer i stället för att skruva sönder
dem. De har även börjat göra en hemsida om sitt
datademonteringsrum.
Vi städar våra egna lokaler, vi går och handlar
själva till ﬁkat och till studiebesöken.
Vi har även en pärm som vi säljer. Den innehåller bilder och text på mycket av det som ﬁnns på
Kråkan. Det är tips på t.ex. olika fjärrkontroller, hur
man ska klä sig vid en viss temperatur m.m.
Dagen avslutas alltid med en ﬁka vid 14.30. Taxin
går hem 15.00.
Camilla Dahlin
Kråkans Resurscenter
tel.: 0612-148 91
e-post: krakan@kramnet.se

Jag tycker om att
titta på snygga tjejer.
Jag brukar titta på
handboll med en
personal.
Jag tycker om att
träffa min pappa.
Jag tycker om att åka
på läger.
Jag tycker om att
bada till sommaren.
Jag tycker om att gå till
Ugglan och dricka kaffe.
Jag tycker om att lyssna
på musik och titta på
en ﬁlm. Jag tycker om
att sova över hos min
kompis vi brukar dricka
kaffe på morgonen
Nenad Petrovic

Camilla Dahlin visar en timstock.

Kärlek, sorg och längtan

Illustration av Anette Malmqvist.

Det är kallt.
Vinden blåser iväg.
Löven faller ner på marken.
Människorna går i skogen
med korgen full med svamp.
Det är kallt.
Vinden blåser.
Sanna Ringström

På folkhögskolan Hvilan i Åkarp
– mellan Malmö och Lund – kan före
detta särskoleelver gå en kurs som
heter Friskvård, Fritid och Framtid. De har fått träna sig i att med
teckningar, dikter och berättelser
uttrycka sina tankar. Dessa – kompletterade med intervjuer – har nu
publicerasts i en läcker bok. Här får
man lära känna hur tio ungdomar i
den nya generationen ger uttryck för
sina innersta känslor och tankar om
sin situation, sina vänner och sin
framtid.
____________
Kärlek, sorg och längtan. Sivart Förlag. Lund 2007. 112 sid. Kan beställas från tel 08-24 52 90 eller e-post:
info@sivart.se Pris 150 kr + porto.

Det som gör mig riktigt glad är när jag får se Ronaldinho spela för att han är min största idol när jag ser han på tv blir jag så himla
glad för att han betyder så mycket för mig vill så gärna se han på riktigt därför att han är bara bäst i hela världen när han spelar
så är jag bara lycklig och så himla mycket glad att han ﬁnns.
Drazen Jozic
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Emanuellas tid
O

we Røren har grävt djupt i arkiven när han
författat sin doktorsavhandling ”Idioternas
tid”* (kan beställas från: oweroren@yahoo.com).
Han tar avstamp i ett fotograﬁ från det första
nordiska abnormskolmötet i Köpenhamn 1872.
Genom idogt detektivarbete lyckas han identiﬁera
personerna på fotograﬁet som dövstumlärare och
andra engagerade i 1800-talets idiot- och sinnesslöundervisning. Däribland Emanuella Carlbeck.
Owe Røren skriver: ”De lade kunskapsgrunden för
den särskilda undervisningen av elever som idag
kallas personer med utvecklingsstörning och den
skolform som tillämpas, särskolan”.
Själva avhandlingen handlar om tiden från 1840
och fram till detta möte.
Den är en grundlig genomgång av de internationella inspiratörerna Guggenbühl, Séguin och Saegert. Vi får vetskap om hospitalläkarna, de första
som uppmärksammade problemet med idioti, och
vi får följa de tidigaste pedagogerna och deras ansträngningar. Men framförallt är Owe Rørens av-

”Mitt sista besök i anstalten för dagen
gällde elevernas sofrum, då de gingo
till hvila, hvarvid ﬂera af dem, för att
så mycket som möjligt även sålunda
afhållas från de fruktansvärda, kropp
och själ härjande hemliga synderna,
ikläddes hvita, rena tvångströjor. Dessa
emottogos ock af de vanlottade med
glättig min, sedan ordningen, hvari de
förstone lär ha haft svårt att ﬁnna sig,
blifvit dem en vana. Då jag omsider
lämnade anstalten, tillönskade de
blöde en rolig natt, åtföljdes af ett
hjertligt och skallande ’farvel’.”
Carl Henrik Alopaeus, Emanuella
Carlbecks ﬁnske vän, beskriver ett
studiebesök på idiothemmet i Skövde.

handling en historik och ett äreminne över Emanuella Carlbecks liv och gärning.
Det är en omfångsrik och genomarbetad avhandling med massor av belysande citat och referenser.
En bedrift.
HH
*Idioti var under 1800-talet en psykiatrisk diagnos
på personer som hade nedsatt begåvning och/eller autism. Man talade då t ex om idiotskola, idiotsak
och idiotvänner.

Över en miljard i felaktig assistansersättning

R

egeringen har tillsatt en delegation som har undersökt huruvida det sker felaktiga utbetalningar
från trygghetssystemen. Enligt undersökningen betalas varje år cirka 520 miljarder ut från nästan 60
olika trygghetssystem i Sverige. 20 miljarder av dessa bidrag betalas ut fel säger Delegationen mot felaktiga
utbetalningar. Det skulle innebära att 55 miljoner kronor betalas ut på felaktiga grunder varje dag.
Av de 20 miljarderna beror 10 miljarder på att den som söker bidrag avsiktligt gör fel och 6 miljarder
på att den sökande gör fel på grund av misstag eller slarv. Övriga fel beror bland annat på tidsbrist eller
dåliga rutiner hos myndigheterna.
De system som har störst andelar felaktiga utbetalningar är:
- Ekonomiskt bistånd 18,2 procent (1,5 miljarder kr).
- Tillfällig föräldrapenning 13,7 procent (1,9 miljarder kr).
- Assistansersättning 10,9 procent (1,2 miljarder kr).
Delegationen föreslår att man prioriterar kontrollåtgärder för bland annat assistansersättningen.

Sök mer pengar!

En lärobok i nytryck

år delar Allmänna Arvsfonden ut ca 300 miljoner kronor till ”ideella organisationer och andra
frivilliga sammanslutningar som vill pröva nya idéer
för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar
och personer med funktionshinder på deras egna
villkor.”
Men enligt kanslichefen Hans Anderssons bör
man kunna dela ut ytterligare 50–100 milj kr.
”Ambitionen är att genom informationsinsatser
få in ﬂer ansökningar som svarar mot våra kriterier”, säger han. ”Jag vet att det ﬁnns många föreningar ute i landet som inte känner till Arvsfonden
och därför inte vet vad man kan få projektstöd för.
Det är faktiskt en demokratifråga. Pengarna ska
inte samlas på hög. Mitt tips till alla landets föreningar är att noga läsa igenom våra kriterier innan
man skickar in en eventuell ansökan!”

Lars-Erik Gotthard. Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. 2:a upplagan. Bonnier Utbildning. 2007. 224 sidor. Pris
274 kr. Kan beställas på tel
08-696 86 00 eller från:
www.bonnierutbildning.se

I
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L

ars-Erik Gotthards lärobok kom ut första gången
2002. Nu ﬁnns den i ny och delvis omarbetad upplaga. Den är tänkt att användas vid grundutbildningar gymnasiets omvårdnadsprogram och kurser för dem som arbetar med stöd och service. Den
tar upp det mesta som är viktigt i omvårdnadsarbetet,
alltifrån lagstiftning till arbete i boende och daglig
verksamhet.
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Årets intradagar
Intranta föredrag
spännande möten!

Ingalill Stefansson är doktorand i pedagogik
och har bl a skrivit i Intra (1/07). Hon arbetar på Särvux i Söderhamn. Här ses hon
t.v. tillsammans med Gun Britt Wallström,
nämndpolitiker. Båda tyckte att Intradagarna hade varit givande.

2007 års Intradagar lockade över 230 Intraläsare från hela landet. (Tre gånger
ﬂer än förra året!)Årets program hade
tonvikten på dagsaktuell forskning
runt funktionshinder och samhälle.
Föredragshållare var Karl Grunewald,
Magnus Tideman, Britt-Marie Lindblad, Brittmarie Fagerlund, Mårten
Söder, Kerstin Färm, Kristina Szönyi och
Barbro Lewin. Tillsammans lyckades de
ge en spännande bild av utvecklingstendenser och problem.

Brittmarie Fagerlund inledde sitt anförande med att visa bilden ovan. Den föreställer Brittmarie som nyutexaminerad
vårdarinna vid Johannesbergs vårdhem
1968. Brittmarie, som nu är verksamhetschef i Uddevalla, höll ett uppskattat anförande om vad som krävs för att arbeta med
vård och service.
Nedan ses Brittmarie Fagerlund t.v. tillsammans med Britt-Marie Lindahl t.h.
som talade om föräldrars erfarenheter av
att få stöd från professionella.

Kristina Szönyi och Barbro Lewin redovisade
sina forskningsresultat på tisdagen.
Karl Grunewald visade ﬁlmen ”Från idiot till
medborgare” och talade engagerat om den historiska utvecklingen. Här ses han i samspråk med
Olov Andersson, Halmstad.

Ulla Evers, och Ann Christin Hedlund är utvecklingssekreterare för LSS-bostäder och daglig verksamhet i Malmö. De tyckte att Magnus
Tidemans föredrag var intressant.
– Det ﬁck oss att tänka till.

Till Intradagarna framställer vi ett
specialnummer av Intra med artiklar
av och med alla föredragshållare.
Specialnumret för 2007 (och 2006!)
ﬁnns för nedladdning på vår
hemsida: www.intra.info.se

I år anordnades Intradagarna i samarbete
med Riksförbundet FUB. Tuula Augustsson
från förbundskansliet gjorde ett jättearbete
med att se till så att allt fungerade. Här ses
Mårten Söder lyckades på knappt en hon i samspråk med Iren Åhlund.
timme reda ut begreppen runt funktionsText och foto: Hans Hallerfors.
hinder och handikapp.

intradagar 22–23 september 2008
Två studiedagar om stöd och service till personer med intellektuella funktionshinder
i samarbete med Riksförbundet FUB.
Boka in Intradagarna den 22 och 23 september 2008 i Stockholm! Vi har redan fått klartecken av en rad ﬁna föreläsare som Kenneth Johansson (LSS-kommitténs ordförande), Karin Barron, Lotta Löfgren Mårtenson, Christina
Renlund, Bo Hed och Karl Grunewald. Anmälan kan göras redan nu till Tuula Augustsson,
tel: 08-508 866 41, e-post: tuula.a@fub.se (Pris för 2 dagar inkl lunch och kaffe: 2 900 kr.)
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Jag heter Michael Persson och är 39 år. Jag bor
på ett gruppboende i Lund och arbetar på Daglig verksamhet Sesam. De hade ett tema där vi
bland annat lärde oss att odla jordgubbar.
Även min personlige assistent, Johan, hade en
stor jordgubbsodling.
På min fritid tycker jag om att måla, se på ﬁlm
och använda datorn.

Sommaren är inte så långt borta!

Omslagets konstnär

Madeleine Nilsson har
gjort den vackra blomman på framsidan.
Hon går i åk 4 på Parkskolan i Malmö och
tar alltså studenten till
sommaren. Hon går
på ett program, som
kallas SPARK-I, och är
ett specialutformat nationellt program med
idrottsinriktning.
Idrottarna kan göra
ämnestillval, förra året
valde Madeleine bild,
men i år är det hemkunskap.
Efter studenten vill
Madeleine läsa vidare,
något med idrottsinriktning, gärna på
folkhögskola.

INTRA 4 • 07

Parkskolan igen!
– Vi älskar beröm och är jättestolta att få vara på Intras
omslag ännu en gång, säger Birgitta Thunberg som är
lärare på det nationella estetiska programmet för gymnasiesärskolan Parkskolan i Malmö.
Och vi i redaktionen kan bara inte se oss mätta på
bilderna därifrån.

INTRA nr 1/08 kommer ut i mars.

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 INTRA från
vår hemsida: www.intra.info.se
eller direkt på fax: 08-97 11 04 eller
per e-post: intra@swipnet.se

i
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