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System som skapar
				 utvecklingsstörning

V

i håller på att bygga upp system som skapar fler personer med utvecklingsstörning.
Diagnosen ”utvecklingsstörning” och graden av funktionsnedsättning har alltmer blivit
en förhandlingsfråga där stora resurser står på spel.

Det börjar i skolan. De elever som behöver få extra stöd för att klara av skolgången kan få det.
Men villkoret är allt oftare att de bedöms ha en utvecklingsstörning och att föräldrarna går med
på inskrivning i särskolan. På 15 år har antalet särskoleelever ökat med mer än 100 %. Merparten av den ökningen består av elever som fått diagnosen ”lindrig utvecklingsstörning”, ibland i
kombination med något neuropsykiatriskt funktionshinder. Det är en utveckling som ser olika
ut i olika kommuner. I de skolor där det finns en bra kompetens för att stödja elever i svårigheter
ökar inte antalet utvecklingsstörda.
För de barn som har en svår utvecklingsstörning med flera funktionsnedsättningar kan man
se en annan utveckling. Det stöd man behöver i hem och skola bygger på rättigheter. Men hur
mycket stöd man kan få är en förhandlingsfråga där resurserna ökar ju sämre man klarar av att
själv hantera sin vardag. Eller, för att vara krass: ju bättre man själv, eller ens företrädare, är på att
övertyga handläggaren om att man är hjälplös. Assistansfirmorna och resursstarka föräldrar blir
allt skickligare på att förhandla fram bättre stöd i form av personlig assistans, ofta med hjälp av
juridisk expertis. För handläggarna är det svårt att avgöra vad som är fullt berättigade krav som
ska göra det möjligt för barnet att leva ett liv som andra, och vad som är överkrav som förbättrar
assistansfirmornas lönsamhet.
Även efter skolgången måste den enskilde övertyga handläggare om att man behöver mycket
stöd. LOV, lagen om valfrihet, innebär att den enskilde ska få sina behov bedömda och därefter
tilldelas en påse pengar som sedan förs över till den utförare av daglig verksamhet eller bostad
med särskild service, som man väljer. För utföraren, vilket oftast är stora vårdfirmor av typ Carema
och Attendo, blir det viktigt att den pengapåsen är så stor som möjligt.
Det är klart att i alla system för att stödja personer med funktionsnedsättningar måste de insatser man får stå i relation till de behov man har. De som har större behov behöver självfallet mer
resurser. Så har det alltid varit. Men det som nu händer är att allt fler aktörer får ett ekonomiskt
intresse av att fler personer diagnostiseras som utvecklingsstörda och att deras funktionsnedsättning framstår som värre än vad den kanske är.
För grundskolorna kan det vara en fördel om en avvikande och resurskrävande elev får diagnosen
utvecklingsstörd och skrivs in i särskolan.
För assistansfirmorna är det en fördel ju större svårigheter en kund har att klara sig själv eftersom
det berättigar till fler assistanstimmar.
För vårdbolagen är det på samma sätt en fördel ju större behov en individ bedöms ha eftersom
man då får mer pengar från kommunen.
Det krävs ingen större fantasi för att inse att den utvecklingen kommer att leda till att fler blir
utvecklingsstörda och att fler blir mer hjälplösa än de skulle behöva vara.
När LSS tillkom, trodde de flesta på en annorlunda utveckling. Så här säger professor Magnus
Tideman: ”För tjugo år sedan var alla rörande överens om att särskolans elevantal skulle minska,
ja, nästan försvinna helt. Vi skulle skapa en skola för alla. Men utvecklingen har gått i helt motsatt
riktning. Fler och fler stöts bort från den vanliga skolan.”
De flesta trodde också att det skulle ske en uppluckring av begreppet utvecklingsstörning. Så här
sa professor Mårten Söder då: ”Vi måste inse att utvecklingsstörning är ett konstruerat begrepp.
Det har fyllt en viktig funktion som grund för empiriska studier och som grund för administrativa
åtgärder. Men detta tidigare självklara kollektiv håller på att lösas upp.”
Förhoppningarna slog fel. Istället har vi fått se en stadigt krympande ”normalitet” där allt fler stöts
ut, blir diagnostiserade som utvecklingsstörda och tas om hand av ett system som uppmuntrar
hjälplöshet.
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Nu kommer de stora kullarna från gymnasiesärskolan ut i samhället:

Särskola ingen garanti
för LSS-stöd!
Under en rad år har antalet elever i gymnasiesärskolan ökat.
Allt fler elever har klassats som utvecklingsstörda, en del på
bristfälliga grunder. När dessa elever nu börjar komma ut från
gymnasiesärskolan för att, som andra ungdomar söka sin plats
i samhället, kan det bli ett bryskt uppvaknande.

M

ånga som slutat gymnasiesärskolan vänder sig till en LSS-handläggare i kommunen för att söka stöd. Men det är
inte säkert att man får det. I allt fler fall
bedöms individen inte ha rätt till LSS-insatser trots
att man gått i särskola. I Torslanda stadsdelsnämnd
är det ett par personer per år som nekas insatser eftersom man bedömer att de inte har en utvecklingsstörning. Trots att de gått i särskolan.

Hänvisas till socialbidrag och arbetsförmedling
”Vad ska vi göra med alla människor som inte får plats
i vårt samhälle?” frågar Monika Öhrn, som tillsammans med Jenny Ahlkvist, och Karin Einarsson är socialsekreterare som handlägger insatser för personer
med funktionsnedsättning, FH, (de kallar sig inte
LSS-handläggare) vid Torslanda stadsdelsförvaltning
i Göteborg. För dem är den frågan ytterst relevant.
Ofta är det de som får uppdraget att berätta för en
ung vuxen och dennes företrädare att han eller hon
inte längre räknas som utvecklingsstörd och därmed
inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS och andra LSS-insatser. Dessutom innebär det att de inte
heller har rätt till aktivitetsersättning från försäkringskassan.
Det finns många missuppfattningar om vilket stöd
kommunen kan ge. På en gymnasiesärskola beskrev
man ett elevärende så här: ”Den här killen går här på
gymnasiesärskolan och han behöver många insatser.
Han vill ha boende, kontaktperson och daglig verksamhet”. När begäran om insatser samt underlag för
personkretsbedömning inkom visade det sig att det
tydligt stod skrivet att han inte var utvecklingsstörd,
men ändå bedömdes ha behov av att gå i särskolan.
– Vad ska vi göra då? frågar Monika Öhrn. Vi kan
bara hänvisa dem till individ- och familjeomsorg och
arbetsförmedling.
En vanlig formulering i de utredningar som skolan
gjort är ” han har en utvecklingsförsening”. Men en
sådan kan man växa ifrån. Då måste en nulägesbedömning göras.
Karin Eliasson beskriver avigsidan med det ökade
antalet unga med diagnoser så här:

– Om man får en diagnos och accepterar den bara
för att senare bli av med den, då dras också en del av
din identitet undan. Vem är du då, om du inte är den
du trodde att du var?
– En pojkejag träffade visste inte ens om varför han
hade blivit utredd, berättar Jenny Ahlqvist. Föräldrarna hade inte vågat ge honom beskedet om att han
ansågs ha en utvecklingsstörning. Den pojken kom
inte till några fler möten. Han var jättearg. Fullt förståeligt.
Monika Öhrn menar att det i framtiden kommer
att bli ännu svårare att ge dem som lämnar gymnasiesärskolan sysselsättning:
– I förslaget till ny LSS-lag ligger ett krav på att endast den som bedöms inte kunna stå till arbetsmarknadens förfogande på något sätt, ska få rätt till daglig
verksamhet.
Arbetsförmedlingen kommer också att bli tvungen
att utveckla sin kompetens avseende den här gruppen.

Flera skandaler
Gruppen som i framtiden kommer ut ur gymnasiesärskolan och tvingas leva på socialbidrag utan att få
hjälp med sysselsättning lär öka framöver. Antalet
elever i gymnasiesärskolan har enligt Skolverkets senaste rapport visat sig öka med 95 % på tio år. Av en
årskull på ca 100 000 barn skrivs ca 2 % in i särskolan.
I Göteborgsundersökningen som gjordes på åttiotalet bedömdes runt 0,4–1 % av befolkningen tillhöra
gruppen ”individer med utvecklingsstörning”. Skulle
den gälla än i dag – och inget tyder på att den inte gör
det – innebär det att ca 1 000 av de barn som skrivs in
i särskolan varje år, de flesta med diagnosen ”lindrig
utvecklingsstörning”, kanske inte borde gå där.
Det förklarar varför det under hösten poppat upp
skandaler i flera olika kommuner: Uppdrag Granskning skildrade hur fyra pojkar i Vellinge kommun
felaktigt fått diagnosen ”lindrig utvecklingsstörning”
under högstadieåren. I Trosa har en icke legitimerad
psykolog på kommunens uppdrag utrett över sextio
barn. Flera av dem har placerats i särskola varav några
har fått omprövas. Hässleholms kommun blev skade-
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ståndsskyldig efter att felaktigt ha
placerat en pojke i särskola i sex
år. Och i Uppsala har flera barn
placerats i särskola utan att ens
ha fått en diagnos.

Vem ska kunna uppnå
skolans mål?
Elisabeth Fernell är barnhabiliteringsläkare, bland annat vid
en enhet för barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter. Under en period i mitten
av 2000-talet var hon skolläkare
på deltid vid ett par gymnasie
särskolor i Stockholm. Där träffade hon alla nya elever i årskurs
ett. I mötet dök flera frågor upp
Karin Einarsson, Jenny Ahlkvist och Monika Öhrn är bekymrade över de alltfler som komrunt de diagnoser som eleverna
mer från gymnasiesärskolan och vill ha stöd enligt LSS. Som socialsektreterare handlägger
hade fått. Även deras föräldrar
de insatser för personer med funktionsnedsättning i Torslanda Stadsdelsnämnd i Göteborg.
bar på funderingar: ”Har Kalle
De fattar runt 400 beslut per år. Ca 30 av dessa blir avslag och några av dessa avslag
verkligen en lindrig utvecklingshandlar om dessa personer.
störning?”
Många föräldrar kände tveksamhet till diagnosen Snarare är målen satta utifrån kriterier som kanske
och Elisabeth Fernell bestämde sig för att göra en stu- inte är helt genomtänkta.
die. Hon gick tillsammans med en psykolog genom
Förmågan till abstrakt, teoretisk begåvning är inte
de utredningar som gjorts på elever som fått diagno- jämnt fördelad i befolkningen, menar Elisabeth Fersen tidigare under skoltiden, ibland under högstadie- nell. En del barn och ungdomar med svag teoretisk
åren. Urvalsgruppen var liten, bara 20 elever.
begåvning har också föräldrar som haft svårigheter i
Det tidigare testningsmaterialet visade sig vara skif- skolan. Det kan vara föräldrar som haft inlärningssvåtande till sin karaktär. Efter samtal med elever och righeter och som därmed fått svårare på arbets- och
föräldrar, och efter att några elever genomgått en ny bostadsmarknaden. Det finns en socioekonomisk
testning, blev slutsatsen att bara i en tredjedel av fal- faktor som medför att det i vissa områden och skolor
len uppfyllde eleven såväl kriteriet som rör IQ, som kan vara fler elever med lindrig utvecklingsstörning
det s.k. funktionskriteriet, d.v.s. att det också förelåg än i andra områden.
betydande svårigheter i vardagsfungerandet.
En tredjedel av eleverna hade osäkra resultat, en Svårt att ställa diagnos
komplett ny bedömning skulle behövts, och för den
sista tredjedelen bedömdes att kriterier för lindrig Lindrig utvecklingsstörning är den svåraste funkutvecklingsstörning inte alls uppfylldes. Dessa elever tionsdiagnosen att ställa, menar Elisabeth Fernell.
diskuterades med föräldrarna och för de som öns- Ändå är det den diagnos som ofta ställs inom skolan,
kade skrevs ett nytt utlåtande. Några av eleverna flyt- utan att eleven remitteras vidare till ett särskilt team
tade över till gymnasiets vanliga program. Elisabeth inom sjukvården.
Vid misstanke om funktionsnedsättningar som auFernell:
tismspektrumtillstånd
och ADHD remitteras barnet
– Samtliga elever i gymnasiesärskolan hade inlärför
utredning
i
ett
team
inom barnmedicin/barnhaningssvårigheter. En del hade stora koncentrationsbilitering
eller
barnpsykiatri.
En utredning kan besvårigheter. Några remitterades till särskild mottaghöva
upprepas
efter
ett
eller
ett
par år. Det är mycket
ning för eventuell medicinering för koncentrationsviktigt
när
bilden
inte
är
entydig
vid det första utredsvårigheterna. Andra hade svårigheter inom autismningstillfället.
spektrumområdet. Några hade dyslexi. Men alla i
Elisabeth Fernell menar att begreppet ”utvecklingsgymnasiesärskolan uppfyllde inte de kriterier som
störning”
borde ersättas med en term som bättre tafinns angivna för lindrig utvecklingsstörning.
lar
om
vilken
typ av funktionsnedsättning det handElisabeth Fernell menar att de elever som ligger
lar
om.
Det
skulle
till exempel istället kunna heta ” en
inom den nedre delen av normalvariationen, och
kognitiv
funktionsnedsättning
avseende förmågan
som därigenom har sämre förmåga till abstrakt, teotill
teoretiskt
tänkande”.
Det
skulle
vara mer rättviretiskt tänkande, inte klarar målen för undervisningsande
och
mindre
stigmatiserande.
en. Vem är dessa mål gjorda för? Hon har en gång
14 % av eleverna ska enligt normalfördelningskurtagit upp frågan vid ett möte på utbildningsdepartevan
befinna sig i intervallen för IQ 70–85. Tillsammentet, men inte fått något klart svar:
mans
med koncentrationssvårigheter eller svåra so– När man säger att ”alla ska klara målen” skriver
ciala
omständigheter
är det lätt hänt att sådana elever
man in en orimlighet i läroplanen. Om en skola har
vid
en
enstaka
testning
uppvisar en bild som felaktigt
många elever som inte klarar målen så betyder det
kan
tolkas
som
utvecklingstörning.
För elever med
inte per automatik att skolan har dåliga pedagoger.
INTRA 4 • 09					

						

5

svag teoretisk begåvning innebär särskilt högstadietiden en
påfrestning. Om undervisning
kunde varvas med praktiskt arbete skulle det underlätta för
dessa elever. Högstadiet skulle
mer behöva likna det upplägg
som gymnasiet har, d.v.s. innehålla också praktiska program.
– När en elev inte trivs inom
grundsärskolan eller gymnasie
särskolan, om föräldrar är tveksamma till diagnosen, om barnet klarar sig bra hemma, på
fritiden och med kamrater – då
ska man som utredare tänka till
en extra gång och ompröva diagnosen!

Skolans ekonomi
är avgörande
Magnus Tideman är socionom Barnhabiliteringsläkare Elisabeth Fernell undersökte 20 elever som fått diagnosen ”lindrig
och professor i handikappve- utvecklingsstörning” och gick i gymnasiesärskolan. Det visade sig att endast en tredjedel
tenskap med inriktning mot hade fått en tillfredsställande utredning, i en tredjedel av fallen behövdes en omprövning
socialt arbete vid högskolan i och för den sista tredjedelen var diagnosen felaktig!
Halmstad.
När Magnus Tideman slog larm 1994 och skrev en eller något annat som vi rår över. Naturligtvis handlar
rapport och en debattartikel om ökningen av elever det också om, som i många andra lägen, vilken kraft
i särskolan menade han att det som främst gör att den unges företrädare har att driva hans eller henantalet elever i särskolan ökar är en kombination av nes sak. Det blir en klassfråga. Och de lokala variatioomgivningens förväntningar och förändrade resur- nerna spelar en allt större roll.
ser. En avgörande faktor är, enligt hans analys, de
ekonomiska neddragningarna som skedde i grund- Utvecklingen går på tvärs
skolan under nittiotalet. En annan orsak, förutom mot alla intentioner
ekonomi, kan sökas i skolans organisation, kompeIdag är det ännu värre: Skolan har ökat kraven på
tens och gruppstorlekar.
– Efteråt fick jag kontakt med många föräldrar och teoretiska prestationer. Ett nytt betygssystem har höjt
särskolelärare som var olyckliga över situationen. ribban, det har helt enkelt blivit upp till den enskilde
Föräldrarna tyckte att det inte hade fått något val för eleven att driva sin egen inlärningsprocess. När en
sitt barns räkning. Lärarna i särskolan visste inte vad elev inte klarar av inlärningssituationen söks förklade skulle göra med den nya gruppen elever. De skulle ringen i elevens egna brister. Och aldrig tidigare har
så många ungdomar diagnostiserats.
ju egentligen inte alls vara där!
– Men meningen var ju att vi skulle ha ett relativt
Magnus Tideman gick vidare med fler undersöksynsätt
på förhållandet mellan omgivning och en
ningar och fram trädde en rätt samstämmig bild av
person
med
svårigheter! Den här utvecklingen går i
hur elever med särskilda behov hade börjat skolan,
motsatt
riktning
mot alla övergripande intentioner,
fått det stöd de behövde och sedan blivit av med det
menar
Magnus
Tideman.
under den ekonomiska krisen. Skolans lösning på
Som ett resultat av den ökande diagnostiseringen
nedskärningar var förslag om inskrivning i särskolan.
börjar
oroshärdar dyka upp i kommun efter komOfta fick eleven gå kvar i samma klass efter inskrivmun.
Personer
protesterar mot att de skrivits in i
ning, men hörde då till särskolans pengapåse.
särskolan
utan
tillräckliga
skäl. Ändå är det som t ex
– Skolan hade genom en utredning administrerat
Uppdrag
Granskning
beskrivit
i Vellinge enligt Magom ett budgetproblem till en medicinsk diagnos, sänus
Tideman
ganska
ovanligt:
ger Magnus Tideman. Man hade genom medikalise– Föräldrar med tillräcklig kraft stämmer kommuringen av pedagogiska problem hittat en kortsiktig
nen.
Men de flesta har varken ork eller förmåga att
lösning. I tider av samhällsekonomiska problem tengöra
detta.
derar vi bli mer benägna att kategorisera och diagnostisera människor.
Magnus Tideman menar att det här handlingssättet Vi höjer ribban för det normala
friskriver oss andra från ansvar. Det är inte något som Uppmärksamheten runt elevökningen i särskolan
vi kan påverka som gör att Kalle eller Lisa får pro- leder ändå till något bra. Skolverket har skrivit nya
blem. Felet ”sitter i” Kalle eller Lisa. Det beror inte rekommendationer och i förslaget till ny skollag bepå för få vuxna i skolan, fel pedagogik, gruppstorlek skrivs utvecklingen så här. ”Det är inte fel grupp man
6											
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utreder, men utredningarna ska göras bättre”. Magnus Tideman:
– Det har skett en kraftig omsvängning inom skolpolitiken. De nationella proven införs allt tidigare. I
det goda tänkandet skall naturligtvis därigenom de
elever som behöver extra stöd identifieras tidigt så att
de klarar sig längre fram. Men de nationella proven
kan också ses som segregeringsinstrument, de leder
till att vi får en kraftigt krympande normalitet.
Magnus Tideman menar att vi steg för steg höjer
ribban för vad som anses vara normalt. De nya särskoleeleverna med lindriga svårigheter kommer, efter gymnasiesärskolan, för det mesta över till daglig
verksamhet inom LSS. Man kan se det ur ett personligt perspektiv: Att eleven genom stigmatisering socialiseras in i ett livslångt avvikande. Eller ur ett krasst
samhällsekonomiskt perspektiv: En tolvåring som
blir särskoleplacerad är ett gigantiskt ekonomiskt
åtagande för staten, ett livslångt åtagande.
– En så stor grupp ungdomar med lindriga svårigheter ska snart in i daglig verksamhet. Kommer vi ha
råd med det? frågar Magnus Tideman.

Kommunens kompetens är avgörande
Den faktor som verkar vara mest avgörande i om en
kommun ska ha få eller många utvecklingsstörda är
kommunens kompetens i frågan. De kommuner som
har en långvarig, väl upparbetad kompetens har lägst
antal elever i särskola. Några andra skillnader har
man inte kunnat hitta.

Magnus Tideman konstaterar att utvecklingen på skolområdet
går på tvärs mot alla övergripande intentioner.

Magnus Tideman skulle vilja att samhället, istället
för att koncentrera sig på diagnostiserande, lade fokus på barnens behov. Då skulle de som har intellektuella svårigheter kunna få sina behov tillgodosedda.
Likaså de med stora behov på grund av sociala svårigheter. Och särskolan som en särskild skolform vill
han ta bort.
– Vi borde ha en gemensam skola med plats för alla
slags barn!
					
MK

Från idiot till medborgare
- de utvecklingsstördas historia

Det är på många sätt en förfärande historia som skildras i denna bok.
Människor med utvecklingsstörning har i det förflutna blivit utnyttjade,
utstötta och sedda som icke mänskliga. I dag är situationen en annan:
personer med utvecklingsstörning är fullvärdiga medborgare med lagstadgad rätt till goda levnadsvillkor. Ingen annan grupp i vårt samhälle har
fått uppleva en så total förändring i attityder och delaktighet.
Från idiot till medborgare - de utvecklingsstördas historia skildrar historiken kring barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning från antiken
till nutid. Boken speglar betydelsen av sociala, ekonomiska och politiska
attityder i samhället – en del av vårt lands kulturarv som ytterst visar hur
vi ser på människovärdet. Aldrig tidigare har historiken kring människor
med utvecklingsstörning blivit belyst på detta ingående och heltäckande
sätt.
Karl Grunewald, tidigare medicinalråd vid Socialstyrelsen, var en av de
drivande krafterna bakom 1900-talets omvandling från anstaltsvård till
familjestöd, daglig verksamhet och gruppbostäder.
Pris 350 kr/st (5 ex - 326 kr/st, 20 ex - 304 kr/st).
2009, 496 sid. ISBN 978-91-7205-619-0
Moms och porto tillkommer.

GOTHIA

350:-

”Karl Grunewalds bok är ett unikt historiskt
dokument, om en internationellt unik reformperiod, författad av den mest centrale aktören i
denna reform. När han nu beskrivit denna period i
svensk social- och handikappolitik, och satt in den
i ett historiskt sammanhang, har han bidragit med
ett viktigt historiskt dokument. Texten är väldokumenterad och lättillgänglig.”
Anders Gustavsson, professor i pedagogik,
särskilt socialpedagogik och handikappforskning,
Stockholms universitet

FÖRLAG

mer på www.gothiaforlag.se • order@gothiaforlag.se
• Kundservice 08-462 26 70 • Fax 08-644 46 67
INTRA 4 •Läs
09					
						

7

En film om våld mot kvinnor med i
”Han sa att det var jag som ville bli våldtagen.”
”Jag skulle vara mest rädd att dom inte skulle tro
mig för att jag har ett intellektuellt funktionshinder.”
” om man lämnar den här mannen så vet man inte om
man blir älskad mer.”
”man tror att det kommer inte att hända igen.”
”Jag insåg inte förrän det var för sent.”
”Hans ord ekar i mig hela tiden, jag är dum i huvudet
och duger inte.”

Dubbelt
utsatt
– en film om våldsutsatta kvinnor

A

ngelica träffar ”den rätte”. Hon är kär och märker
inte när deras förhållande förändras. Våld blir en
naturlig del av hennes vardag. Men en dag dyker barn
domskamraten My upp…
Filmen Dubbelt Utsatt baseras på intervjuer med vålds
utsatta kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning.
De berättar om våldet i sin vardag och om det mod som
krävs för att bryta upp.
Dubbelt utsatt är textad och syntolkad på svenska och
engelska.
I priset ingår det en insticksbroschyr som innehåller
bland annat information om filmprojektet och råd till
kvinnor som är utsatta för våld.
Filmen har producerats med stöd av Allmänna Arvsfon
den och Bräcke Diakoni.
Produktionsbolag: GRUNDEN MEDIA.

Beställ DVD:n Dubbelt Utsatt
på tel: 031 85 72 85
eller från: www.grundenmedia.se
Pris: 600 kr.
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intellektuell funktionsnedsättning

Berättelser om
hot och övergrepp
I

en enkät som genomfördes 2007 av Handu frågade man kvinnor med måttlig eller lindrig utvecklingsstörning om deras erfarenheter av våld.
Totalt 156 kvinnor, runt om i Sverige, besvarade enkäten.
Sammanfattningsvis framkom att:
• En tredjedel av alla kvinnorna har blivit slagna innan de fyllt 15 år.
• En av fem tvingades till sex innan de fyllde
15 år.
• En tredjedel har blivit utsatta för våld efter att
de fyllt 15 år.
• Sex av tio kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier.
• En av tio har blivit våldtagen av en man som
hon inte haft ett sexuellt förhållande med.
• En av fyra kvinnor har haft en ”pojkvän” som
våldfört eller tvingat sig på henne på något sätt.
• Närmare en av tio har blivit våldtagen av en
”pojkvän”.
• Åtta av tio kvinnor som haft en ”pojkvän” som
våldfört sig på henne fick fysiska skador av händelsen.

Dessa dystra siffror bekräftas även i det arbete som
gjorts på Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt. När vi träffat kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning
har de berättat om män som lurat dem ekonomiskt,
tvingat dem till sex eller våldtagit dem, sagt att de
är korkade och hindrat dem att besöka vänner och
föräldrar.

En film om verkligheten
Tillsammans med Grunden Media har vi tagit fram en
spelfilm som handlar om att vara kvinna, våldsutsatt
och ha en intellektuell funktionsnedsättning.
Grunden Media intervjuade kvinnor/tjejer som
varit våldsutsatta. Intervjuerna innehåller berättelser
om hur de övertalats att klä av sig inför en webbkamera och förnedringen de känt när de insåg att dessa
bilder publicerades på porrsidor på Internet. De berättade också om det fysiska våldet de utsatts för. En
tjej blev kastad utför en trappa, en annan hotades
med mer stryk om hon anmälde och ytterligare en
berättade att hon fått hjärnskakning av det våld hon
utsatts för.
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Intervjumaterialet har legat till grund för handlingen i filmen som heter Dubbelt utsatt och i filmen
hörs de intervjuade kvinnornas röster i korta klipp.
Filmen handlar om en kvinna med intellektuellt
funktionsnedsättning som lever i en relation där hennes partner slår, hotar med mer våld och trakasserar
henne och hur hon sedan tar sig ur relationen.

Används i utbildning
Vi använder filmen Dubbelt utsatt i våra personalutbildningar för att de vi utbildar skall få en känsla av
hur sårbar situationen är för kvinnor/tjejer med intellektuell funktionsnedsättning och hur de isoleras
från vänner och föräldrar, vilket gör att de inte får
perspektiv på det våld de utsätts för.
Det är dock vad det gäller våldet mer likheter än
skillnader jämfört med kvinnor generellt.
Våldsutsatta är kvinnorna för att de är kvinnor, men
att ha en intellektuell funktionsnedsättning gör att
de kan anses vara dubbelt utsatta.
Denise Cresso
		
Informationsansvarig
		
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt

Handu AB är ett utredningsinstitut som ägs av DHR
– De Handikappades Riksförbund, SDR – Sveriges
Dövas Riksförbund och SRF – Synskadades Riks
förbund. Utredningen ”Mäns våld mot kvinnor med
funktionsnedsättning” finns att läsa på:
www.handu.se
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt är ett tre
årigt projekt i Bräcke Diakonis regi. Projektet syfter
till att öka kunskapen om våld mot kvinnor med
funktionsnedsättning. Projektet får ekonomiskt
stöd från Allmänna Arvsfonden och Bräcke Diakoni.
Läs mer på: www.dubbeltutsatt.se
Grunden Media är en del av Föreningen Grunden
i Göteborg. Man har 27 medarbetare varav 17 per
soner med daglig verksamhetsplats enligt LSS.
Grunden Media producerar lättförståelig informa
tion till Grundens medlemmar. Läs mer på:
www.grunden.se
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Erik Tillander hade arbetat 15 år
i olika gruppbostäder när han
beslöt att använda sig av sina
erfarenheter i sina studier.
Våren 2008 presenterade han
sin kandidatuppsats vid
Stockholms universitet: ”VETA
BÄST – en etnologisk studie
av arbetet i gruppbostäder
för personer med utvecklingsstörning”. Uppsatsen innehåller
många skarpsynta och
uppseendeväckande iakttagelser.
Här följer ett redigerat utdrag.

Erik Tillander
e-post: eriktillander@hotmail.com

Varför är

gruppbostäderna
så olika?
Av Erik Tillander

J

ag trodde att den gruppbostad jag arbetat på under många år hade ”kommit ovanligt långt i utvecklingen”. Min uppfattning var att de problem
vi trots det hade var generella, och att de flesta
stödjare tänkte och handlade ungefär som jag och
mina kollegor gjorde.
Men tanken på att det bara skulle finnas en utvecklingslinje där olika gruppbostäder ligger i olika utvecklingsstadier visade sig vara en modell som inte
alls stämde med verkligheten.
Den kultur och därmed många av de problem som
jag identifierade på min arbetsplats visade sig vara
ganska isolerade till just den gruppbostaden.

så stora och hur kommer det sig att kunskaper inte
sprids mellan personalen på olika gruppbostäder?
Hur kan det komma sig att man inte på gruppbostad A lär sig av det goda från gruppbostad B och
varför lär man sig inte på gruppbostad B av det goda
från gruppbostad A?
Gruppbostäderna verkart vara som öar isolerade
från varandra. De stora skillnaderna gruppbostäderna emellan visar att fokus inte ligger på varje enskild
brukares särart. Det ligger istället på varje gruppbostads särart. Varje brukare förväntas som en självklarhet anpassa sig till detta.

Fem stödjare

Stödet till personer med utvecklingsstörning har på
ett revolutionerande sätt humaniserats det senaste
halvseklet. I samma takt har även yrket utvecklats och
förändrats.
Under sextiotalet blev normaliseringsprincipen,
alltså att de utvecklingsstörda ska ha rätt att leva ”normala liv”, den grundläggande tanken för hur samhällets omsorg ska se ut. Lagarna som värnade de
utvecklingsstördas rättigheter utvecklades och 1994
kom LSS – lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade. Det är den lagstiftning som gäller idag.

Jag intervjuade fem sinsemellan oberoende stödjare. Merparten av uppgifterna härrör från de 10–15
gruppbostäder som informanterna har arbetat på
under de senaste tio åren. Nästan alla är ”vanliga”
gruppbostäder med plats för cirka sex vuxna personer med utvecklingsstörning med blandade diagnoser.
Jag använde mig även av de erfarenheter jag fått
efter ungefär 15 års arbete som boendestödjare.
Varför är skillnaderna mellan gruppbostäderna

Historisk återblick
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längre – den byggde på enskilda lägenheter i ett flerfamiljshus där de boende servades av personal som
I praktiken innebar den allmänna humaniseringen
hade sin bas i en lägenhet, ”servicen”..
att de utvecklingsstörda flyttade från de stora instituTanken var att de boende skulle ha möjlighet att
tionerna till hemlika boendekollektiv med 5 – 6 perleva sina egna liv utan att ständigt vara tvingade att ta
soner i varje. Detta skedde framför allt under 70- och
hänsyn till andra och utan att kän80-talen.
na krav på umgås med andra som
80-talet var en mycket speciell ”...det är
de själva inte hade valt, samtidigt
era i omsorgen. Det fanns en till- kolossala
som de hade en ständig tillgång till
tro till hemmets och gemenska- förändringar
personal.
pens möjligheter, samtidigt som
Utflyttningen från boendekollekman verkade tro att det skulle ifråga om
tiven
till de enskilda lägenheterna
”räcka” med att de utvecklings- levnadsvillkor
skedde inte utan en het debatt.
störda slapp institutionerna för som våra
Många gruppbostäder fungerade
att allt skulle bli bra.
brukare gått
ganska bra och många brukare
De gruppbostäder som utvecktrivdes säkert. Många stödjare och
lades efter utflyttningen från igenom under
andra aktörer befarade att brukarinstitutionerna blev inte bara de senaste
na skulle bli isolerade i sina egna
hemlika, de blev också, kanske 20 – 30 åren...”
lägenheter och tappa social gemenofrivilligt, familjelika. Personalen
skap med andra människor.
var knapphändigt utbildad. Den bestod mest av av
De hårda institutionerna, sedan kollektivboendet
ungdomar som lätt fick jobb och av f.d. hemmafruar
och nu individuellt boende: det är kolossala förändmed vuxna barn, en personalsammansättning som
ringar ifråga om levnadsvillkor som våra brukare gått
säkert bidrog till det familjelika. Gruppbostäderna
igenom under de senaste 20 – 30 åren, liksom naturblev som kollektiv där personalen blev som mammor
ligtvis själva arbetet med dem. Man kan alltså säga
och pappor och de utvecklingsstörda som barn.
att det har varit tre helt skilda typer av arbeten, tre
Till saken hör ju att det är just det sociala samspelet
olika sorters yrken, under de senaste decennierna.
som är svårt för många personer med utvecklingsstörVårdaren på de gamla institutionerna, där yrket väl i
ning: att bo kollektivt är i flera avseenden mer kommånga avseenden kan liknas mer vid skötsel, vårdaplicerat än att bo ensam och bara ha sig själv att ta
ren på kollektivboendena med fokus på att se till att
hänsyn till. Bilden av att det skulle vara som i en familj
brukarna kunde hålla sams och nu detta ensamar– att man skulle äta tillsammans och vara trevliga mot
bete, som ju ofta innebär att jobba en och en inne i
varandra gjorde knappast saken lättare. Ytterligare ett
brukarnas egna lägenheter.
problem var att det heller inte fanns fysiska gränser
mellan personal och brukare, boendeformen inbjöd
kort sagt till en röra av känslor kors och tvärs, som Lågstatusyrke
knappast var en lämplig psykosocial miljö för många Stödjarens arbete är ett låglöne- och lågstatusyrke.
personer med intellektuella funktionshinder.
Det är inte många femtonåringar som drömmer om
För de flesta stödjare som upplevt 80-talet är det att jobba med utvecklingsstörda i sina framtida liv.
dock något mer än bara en era. Historien, minnet Stödjarna rekryteras från samhällets lägre sociala
laddas på olika sätt. 80-talet blir synonymt med ett sär- skikt: utbildningsnivån är generellt låg och många
skilt förhållningssätt till arbetet, något som de flesta som jobbar på gruppbostad kanske egentligen inte
ser som en slapp låt-gå-mentalitet där alla bara ville vill det. De har helt enkelt inte kunnat få andra jobb.
ha kul. Så här säger Åsa:
Många som arbetar i gruppbostäder är studenter,
konstnärer
och ”extraknäckare”, d v s grupper som
Om jag tittar tillbaka på 80-talet så var det ju liksom helt
har
lättare
att
arbeta på kvällar och helger. Det är, av
galet. Bostadsgrupperna var helt till för personalen, man
samma
anledning,
svårt att förena jobb på grupprökte inomhus, man drack till och med vin på jobbet och
bostad
med
normalt
familjeliv. För en ensamstående
man hade aktiviteter utifrån vad personalen var sugen på,
småbarnsförälder
är
det
i det närmaste omöjligt.
hyresgästerna fick sitta och lyssna på när personalen satt
Det
är
också
ett
yrke
med
ytterst få karriärmöjligoch rökte och pratade skit. Så var det ju mycket på 80-talet.
heter,
om
man
inte
siktar
på
att
bli samordnare eller
Men samtidigt var det ju djävligt kul också och brukarna
föreståndare
ges
inga
möjligheter
att ”klättra uppåt”.
hade nog kul de med, jag menar det var ju familjekänsla…
Även i sidled, alltså att byta gruppbostad är problematiskt, som vi ska se längre fram.

Flytten från vårdhemmen

Från kollektiv till enskilda lägenheter

De tidiga inackorderingshemmen och gruppbostäderna byggde på en kollektivmodell där den enskilda
bostaden bara utgjordes av enkelrum. En bostad som
inte motsvarade LSS:s betoning på normalitet, integrering och fokus på individen.
På 90-talet blev normen att alla personer i en gruppbostad skulle ha enskilda lägenheter – fullt utrustade
med kök, badrum och sovrum.
”Trapphusmodellen” var ett försök att gå ännu
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Konflikter och kriser
Det täta samspelet mellan brukare och personal, liksom personal emellan, i den ”hemlika” miljön, kan
göra arbetet psykiskt krävande. Ensamarbetet, detta
att vara utelämnad med en brukare långa stunder,
kan vara påfrestande. Men det kan också skapa glädje
och en känsla av att göra något väldigt ansvarsfullt.
Kriser och konflikter av olika slag är vardagsmat i
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”Även om det
låter enkelt att
’bara’ hjälpa
personer med
utvecklingsstörning att
iscensätta sina
’normala’ liv,
så ryms bakom
denna banala
beskrivning
en ocean
av frågor och
motsättningar.”

gruppbostäder. Orsakerna till dessa
är många, ofta kan
de härledas till att
brukare mår dåligt,
är aggressiva och är
utåtagerande och
att personalen i samband med detta inte
”räcker till”. Men
lika ofta uppstår det
konflikter i arbetsgruppen av and
ra skäl. Inte sällan
slutar konflikterna
med sjukskrivningar

och personalbyten.
När man talar om detta i mer officiella sammanhang brukar ”lösningen”, liksom i många andra fall
stavas utbildning. Att personalen är utbildad ses som
ett generalverktyg som ska kunna lirka upp de flesta av de problem som är relaterade till yrket. Även
om det är troligt att mer utbildning skulle ge positiva effekter av olika slag, så kvarstår frågan om detta
”enkla” svar räcker för att lösa alla de knutar som jag
nämnt ovan.

Det mångfacetterade yrket
Arbetet som boendestödjare är inget enkelt arbete.
Även om det låter enkelt att ”bara” hjälpa personer
med utvecklingsstörning att iscensätta sina ”normala” liv, så ryms bakom denna banala beskrivning
en ocean av frågor och motsättningar. Tolkningsramarna för vad som är rätt och fel är breda och ger
utrymme för många olika arbetssätt.
Här är två citat från två olika kursböcker om ungefär samma fråga, lite förenklat: frågan om personal
ska göra likadant mot en brukare.
I Handbok i konsten att byta gardiner (Trygghetsfonden, 1999, sid 26, finns som pdf-fil på www.trygghetsfonden.se) står det:
Ibland är det bra att vi är olika men lika ofta behöver vi
komma fram till ett gemensamt tillvägagångssätt, alla i personalen är eniga om. När vi bestämt oss för en arbetsmetod
är det viktigt att alla följer den! Vår uppfattning är att den
som motsätter sig detta begår tjänstefel.
Å andra sidan skriver Ann Bakk och Hans Hallerfors i Omsorgsboken (Liber 2004, sid 250):
Att bli bemött på samma sätt i en viss situation av en
hel arbetsgrupp kan vara en trygghet för en mycket orolig
person. Men som regel innebär det en objektifiering. Den
utvecklingsstörde känner sig inte sedd och bekräftad om alla
behandlar honom likadant. Människor är olika och relationer måste få vara personliga!
Det innebär också att var och en i en personalgrupp måste ta ett personligt, eget ansvar för sina handlingar. Det
går inte att frånsäga sig detta ansvar genom att hänvisa
till gruppbeslut eller direktiv från arbetsledningen. Just för
att förhållandet mellan hjälpmottagare och hjälpare är ett
ojämlikt förhållande, är det så viktigt att klargöra det individuella ansvaret. Annars öppnar man lätt vägen för olika
former av övergrepp.

Två olika sätt att se på arbetet står mot varandra.
Å ena sidan, ett medvetet bemötande där stödjaren
har en tydlig roll och motiv och avsikter utöver det
mänskliga mötet. Å andra sidan, att möta brukaren
som en människa vilken som helst, med fokus på den
personliga relationen.
I bägge fallen finns nackdelar. Risken med den
första inställningenär att den utvecklingsstörde blir
bemött som ”en utvecklingsstörd” mer än som ”en
människa”. I det mötet är risken stor att betoningen
kommer att ligga på personens avvikelser, att man
”objektifierar” den enskilde, som därigenom blir
stigmatiserad och bemött som någon som bara är föremål för stödjarens yrkesutövande. I det andra fallet riskerar brukaren att inte få den hjälp han/hon
behöver.

Att få utvecklas eller att få vara som man är?
Det finns i gruppbostäderna två olika synsätt på vem
den utvecklingsstörde är:
• Den utvecklingsstörde är en person som utvecklas.
• Den utvecklingsstörde är en person som har rätt att få
vara den han/hon är.
Motsättningen mellan dessa synsätt kommer ofta
till uttryck. Lite förenklat kan man säga att det ena
sättet fokuserar på den utvecklingsstördes funktionsnedsättning och det andra på hennes färdigheter.
Min erfarenhet är att denna tvetydighet aldrig diskuteras på gruppbostäderna, men likväl finns där under ytan som en motsättning eller paradox. Stödjaren
ska ”hjälpa”, stödja – utan att på ett stigmatiserande
sätt utpeka personerna ifråga som hjälpbehövande.
Själva yrket bygger på en kategorisering, en tydlig,
men av människor konstruerad gräns mellan ”människor som behöver hjälp” och dem som hjälper.

Städningen
Mest tar sig kanske motsättningar uttryck i synen på
städning. I nästan alla intervjuer kom vi in på detta
ämne. Så här ”enkelt” beskriver Johan spontant skillnaden mellan olika stödjare han träffat:
Verkligen olika från person till person, vissa tar mer fasta
på brukaren, vissa på städuppgifter. Att städuppgifter, att
det är rent och fint, att det är viktigare än brukaren och
hans välmående.
Nästan alla mina informanter är irriterade på de
msom ”tar fasta på städuppgifterna”, och ingen säger att städningen är viktig. Min egen erfarenhet är
å andra sidan att de som Johan talar om inte själva
säger att städningen är viktig, men att meningsmotståndaren gärna uppfattar det så. Det tycks finnas en
skiljelinje här och man kan anta att det handlar om
djupare saker än om det ska vara städat eller inte.
Så här säger Åsa om en brukare som under längre
perioder glömmer eller bortprioriterar städningen
Men när hon städar då städar hon så kaklet blänker. Men
där emellan är det rörigt. Hon vill inte äta på fasta tider
och helst äter hon på nätterna. Det här ser vi på olika sätt i
gruppen. Jag menar – hon gör ju inget som är farligt för hennes hälsa. De andra tycker att vi är slarviga som inte kan se
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till att hon har ordning. Alltså, jag städar gärna men jag
vill inte klampa på och ta ifrån henne det hon faktiskt kan.
Men nu är det så, det ska vara diskat och snyggt till nästa
personalavlösning… Hur knäppt som helst tycker jag.
Här står olika syn på mänskliga behov mot varand
ra. Skillnaden när det gäller synen på städningen
kan tyckas banal men bär förmodligen ett djupare
innehåll, nämligen skillnader mellan sätt att se på
arbetet och rent av skillnader mellan sätt att se på
personer med utvecklingsstörning. Vilkas normer
ska styra graden av renlighet, personalens eller varje
enskild brukares? Åsa tillskriver även den personal
som ”tar fasta på städuppgifterna” ett stort inflytande
på gruppbostäderna:
Dom som vill hålla på med det här med städning, det är
ju alltid dom som klagar på dom andra. Och det kan man
ju förstå om de alltid får städa, de är ju inget kul, men det
är ju samtidigt deras eget val. När det blir skitsnack så beror
det på att olika människor är bra på olika saker och man
har en benägenhet att ägna sig mer åt sånt som man är bra
på än åt sånt man är mindre bra på. Och dom som inte ser
vinsten i att ha människor som är bra på olika saker utan
de som vill ha likasinnade människor omkring sig, det är
dom som snackar skit.

Yrkets professionalisering
Det finns en annan ”påverkan”, en annan dold drivkraft i många konflikter, nämligen frågan om hur
yrket ska kunna professionaliseras, hur stödjaren ska
kunna få en högre status och ”byta bort” lågstatusstämpeln. Det till synes hemlika och vardagsnära kanske dels har bidragit till yrkets låga status, men också
gjort att det är svårt att definiera yrkesrollen, svårt att
skilja ut det professionella från det privata, att rama
in yrket och att skapa en tydlig roll åt stödjaren och
i förlängningen ge henne den status hon förtjänar.
Det tycks som stödjaren vill signalera till sig själv
och till omvärlden ett svar på ett tänkt påstående:
”det där är väl inget jobb…” Och för många är svaret
just fokus på tydliga konkreta arbetsuppgifter, på sådant som syns: städning, arbetskläder, rutiner, listor
som ska fyllas i, och rader av projekt som ska genomföras. Som paradoxalt nog, trots att det i retoriken
sägs vara för brukarens skull, ibland blir på brukarnas
bekostnad. Stödjarnas strävan efter en tydlig yrkesroll
tycks ”skvätta över” på brukarna i ett negativt avseende. Mattias säger:
Men det har väl att göra med det här synbara arbetet, att
det syns så tydligt om man har varit inne hos en boende
och gjort det där städjobbet, men man ser inte så tydligt
hur mycket tid man har pratat eller umgåtts med den här
personen.
Många stödjare, oftast såna som har jobbat länge
och är medvetna om sin egen status, sin egen skicklighet, blir provocerade och frustrerade om man till exempel säger att arbetet på gruppbostad är detsamma
som att vara ”kompis” med de utvecklingsstörda. De
upplever ordet som vardagligt och något man inte är
på jobbet utan hemma och alltså något som i förlängningen sänker yrkets status.
Andra stödjare tycks inte dra sådana slutsatser, elINTRA 4 • 09					

”De breda
tolkningsramarna och
den dåliga
insynen i andra
gruppbostäders
verksamhet gör
det möjligt för
arbetsplatskulturerna att
utvecklas åt
helt olika håll.”

ler tolkar begreppet ”proffsighet” på
ett annat sätt. De
kanske inte för den
skull använder ordet
”kompis” som en benämning för något
man är i yrket, men
de kan generellt ha
en annan acceptans
gentemot det till synes vardagliga i yrket.
För vissa är det positivt att till exempel
handla mat till en brukare på fritiden, ”passa på för
att det var extrapriser”, medan detta skulle vara fullständigt omöjligt för en annan stödjare och betraktas
som djupt oprofessionellt. Den ene kan tycka att det
är självklart att ta med sig en brukare hem en kväll
och bjuda på middag, medan detta skulle anses vara
helt oacceptabelt av en annan.

Olika kulturer
Johan har arbetat på åtta olika gruppbostäder under
de senaste åren. Det han beskriver är en bransch som
i många meningar har fallit isär ifråga om sättet att
arbeta. Det är en otroligt stor skillnad från gruppbostad till gruppbostad. Bilden bekräftas av alla de
andra informanterna.
Varje gruppbostad har sin egen kultur, eller rättare
sagt, bär sin egen kulturella utveckling. De breda
tolkningsramarna, och den dåliga insynen i andra
gruppbostäders verksamhet, gör det möjligt för arbetsplatskulturerna att utvecklas åt helt olika håll.
Varje gruppbostad har en egen utvecklingslinje med
rötter i sin egen historia, där tidigare brukare och
stödjare ”sitter i väggarna”
Inom varje gruppbostads kultur finns i sin tur en
samling sanningar om de ”stora frågorna” kring vilka
man enas i en upplevelse av att man kan sitt jobb –
vad stödjarens uppgift och yrkesroll är, och vad som
är viktigt och inte.

Ett exempel
I den gruppbostad där jag själv jobbat under många
år fanns, redan när jag började, en utpräglad uppfattning av vad det innebar att vara en ”duktig” och
ansvarstagande personal och en föreställning om att
man låg ”långt framme i utvecklingen”.
Några problematiska brukare hade gjort att man
fått mycket handledning och i och med detta hade
man gjort stora framsteg som arbetsgrupp. Den energi det gav gjorde att det då fanns en strävan efter
att utvecklas och bli ännu bättre. Man var tidigt ute
med att skapa tydliga rutiner och tydliga strukturer
för brukare och personal. Man kan säga att just begrepp som ”rutiner” och ”tydlig struktur” blev en
framgångsformel, den blev gruppbostadens svar på
hur det ska vara på en gruppbostad. I beskrivningen
av verksamheten blev 80-talets omsorg det man i högsta grad ville bort ifrån.
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Man kom att föra noggrann dokumentation om allt gruppbostäder så Emma använder sig utan att tveka
som har med personalens och brukarnas göromål att av ordet ”familj” för att beteckna samvaron i servicen.
göra – ”mapparna”. Att alla skulle göra likadant gjor- Den är öppen för alla dygnet runt och den är möbledes till en sorts regel som kom att styra arbetet – oav- rad som i ett vardagsrum med soffgrupp och TV. Där
sett personlig relation till brukarna.
har de en gemensam fika varje kväll klockan sju och
Jag tror också att det fanns en stolthet över att man då kommer så gott som alla brukarna och slår sig ner.
brutit en negativ trend och en känsla av att man be- När Emma beskriver det här låter hon entusiastisk på
härskade yrket. Det fanns en vilja att följa det man rösten och hon betonar trivseln i servicen.
uppfattade som modernt i branschen och hos persoPå Sofias arbetsplats har man däremot valt ett mer
nalen har det alltid funnits en positiv inställning till aktivt och till synes mer genomtänkt sätt att förhålla
kurser och fortbildning. Man hade lusten att ligga i sig till servicen. Den är öppen och varje brukare har
”framkant” som det heter med modernt språkbruk, rätt att vistas där men de har ingen TV där och de
och man hade upplevelsen att man också gjorde det. uppmuntrar brukarna att vara så mycket som möjligt
Den gruppbostaden är färgad av de slutsatser per- i sina lägenheter. Personalen anordnar istället särskilsonalen dragit av arbetet med personer som tidigare da aktiviteter i servicen några gånger i veckan som de
bott där. Erfarenheten av brukare som lätt fick ut- bjuder in brukarna till.
brott, eller på andra sätt agerade hotfullt, kom att
göra personalen försiktig och ett
Den ideale stödjaren
utpräglat säkerhetstänkande kom ”Om arbetet
Sofia låter stolt när hon pratar om
att genomsyra verksamheten, likpå
min
gamla
den gruppbostad hon jobbar på
som en rädsla att göra fel och att
och som hon var med att öppna
inte i tillräckligt hög grad hålla sig arbetsplats
för några år sedan. Den gruppbodefinierades
till rutinerna.
staden är i en mening historielös,
Idag är arbetssättet fortfarande med ord som
inget ”sitter i väggarna”. Innehålpräglat av detta mycket starka särutiner
och
let i arbetet har formats genom
kerhetstänkande, trots att ingen av
dessa brukare bor kvar och trots att tydlig struktur en hopslagning av erfarenheter
och kunskaper som var och en i
de nya brukarna skiljer sig mycket så är det på
den nya arbetsgruppen burit på.
både ifråga om personlighet, diag- Sofias
Innan brukarna flyttade in gavs
noser och utvecklingsnivå från de
gruppbostad
det mycket tid till samtal i persotidigare. Man frågar sig inte hur
nalgruppen där de kunde enas
brukarna ska må bra utan hur de mycket fokus
om ett sätt att jobba på.
inte ska må dåligt. Vilket faktiskt på stödjarens
Hon betonar att det är skillnad
är två olika frågor som ger två helt roll och
på
att vara personlig och att vara
olika svar.
personlighet.”
privat:
Även erfarenheten av brukare
Det är så många som blandar in sig
som inte ”kom överens” med varandra skapade en generellt skeptisk hållning till sam- själva och sitter och pratar om sitt privatliv och själva tar för
varo mellan brukarna. Värdet av den sociala samva- mycket plats… det är nog där vi har kommit kortast i branron är på det hela taget nedtonad och man talar inte schen. Men så gör vi inte på vår arbetsplats, det pratade vi
gärna i termer av gemenskap, samhörighet, relation jättemycket om innan vi startade. Vi ska vara neutrala pereller liknande som uttrycker människors behov av soner som inte pratar om våra privatliv, inte använder våra
egna värderingar utan ställer oss mycket frågor hela tiden…
varandra.
Om arbetet på min gamla arbetsplats definierades
”Servicen”
med ord som rutiner och tydlig struktur så är det på
De olika gruppbostäderna skiljer sig från varandra i Sofias gruppbostad mycket fokus på stödjarens roll
och personlighet. I hennes arbetsgrupp tycks det finanvändningen av servicen.
Ena extremen utgör den gruppbostad som jag ar- nas en ideal stödjare, ett sätt att vara stödjare på som
betat på. Det är den enda av alla gruppbostäder där alla borde sträva efter. Hon beskriver det kort sagt
inte brukarna över huvud taget har tillträde till servi- som att stödjarens roll är att hålla sig i bakgrunden,
cen. Samvaron mellan brukarna anses öka risken för att det är brukarna som ska ”ta plats”. En annan sak
att det ska bli tråkigheter. De ”garanteras” därmed som återkommer i samtalet med Sofia är vikten av att
att inte bli osams eller bli upprörda över någon an- med hjälp av hjälpmedel göra varje brukare så självnan personals eller brukares beteende, men å andra ständig och så oberoende av personal som möjligt.
sidan fråntas de också möjligheten att ha det trevligt Rutinerna kommer sällan på tal.
tillsammans eller med personalen. Det sociala behovet anser man tillgodoses på den dagliga verksam- Det sociala umgänget
heten eller mellan en brukare och en personal vid Personalens roll i det sociala umgänget varierar. Olika
speciella tider varje kväll.
gruppbostäder har sina olika modeller för hur man
När jag pratar med Emma om den gruppbostad ser på saken och det är stora skillnader på hur ”nära”
som hon arbetar på blev det tvärtom mycket beto- relationen till brukaren tillåts vara. På vissa ställen
ning på gemenskap, trevnad och trivsel. Det är en be- betonas vikten av skillnaden mellan brukare och pertydligt yngre arbetsgrupp, där ingen upplevt 80-talets sonal, och på andra anses den sociala relationen till
14											
15											

INTRA 4 • 09

brukarna vara en av de viktigaste funktionerna för betet. Det är i själva verksamheten som klimatet utformas
och strävan efter förståelse, kritiska diskussioner och växpersonalen.
Många skillnader i umgängesformer kan vara sub- ande insikt etableras, så att inte rutinerna, beskäftigheten
tila och kan knappast uttryckas i en i ord formulerad och det omedvetna, okritiska omhändertagandet kommer att
beskrivning, men kan ändå med stor säkerhet spela dominera.
roll för de boende. En sådan skillnad kan till exempel
På Sofias arbetsplats har man i och med nyöppvara kroppskontakt. Jag har själv lagt märke till att nandet pratat mycket om sådana saker, men nu när
personalen på en gruppbostad, som jag har besökt, alla brukarna kommit på plats och vardagen började
hade mycket kroppskontakt med brukarna, att (näs- rulla på, blev dessa samtal ställda åt sidan. På hentan) alla stödjare till exempel hälsade (nästan) alla nes arbetsplats finns ändå ambitionen att samtala om
brukare med en kram eller annan beröring, exem- viktiga saker, men det blir väldigt sällan, ”det finns ju
pelvis en hand på axeln. Även då stödjarna samtalade inte tid till”.
med brukarna såg det ut på samma sätt, man gick
Mattias uttrycker sig så här:
nära, kanske la armen om axlarna på brukaren och
Det kommer ofta upp frågor som är konkreta: hur ska vi
skapade så att säga ett ”eget rum” för samtalet.
få
han att komma i tid till jobbet? till exempel för det är så
Jämfört med det stället som jag arbetat längst på, där
lätta
frågor att ta upp, men det är inte så ofta man pratar
(nästan) ingen stödjare (nästan) aldrig har kroppsom
förhållningssätt
till dem, om sexualitet eller… hur man
kontakt med brukarna. Kommunikationen sker på
är
mot
dem.
Det
saknar
jag. Det gäller ju våra boenden, det
armlängds avstånd och den är konkret och ganska
är
ju
på sätt och vis de som är våra
formell (utan att för den skull vara
arbetsgivare.
Hur gör vi för att de ska
opersonlig eller hjärtlös).
”Gemensamt
få
en
rolig
vardag?
Det som är intressant är att det
inte tycks vara en anpassning till för alla
Maktkonstellationer
själva brukarna, eller en variation gruppbostäder
beroende på enskild personals är att man inte
Vilka bestämmer på gruppbostapersonlighet eller sätt att arbeta
den? Vilka fattar beslut om hur stöpratar om
på. Utan att skiljelinjen går meldet till brukarna ska gå till? Vilka
lan de olika personalgrupperna, ställets
har bestämt arbetssättet för persoatt kroppskontakt upplevs som nå- arbetssätt...”
nalen på respektive arbetsplats?
got positivt på ena stället och som
På varje gruppbostad finns en
något negativt på det andra.
konstellation av olika personer
Även synen på varje enskild brukare, sättet att tolka som ”bestämmer”. Dess sammansättning skiftar från
och karaktärisera honom/henne, färgas av gruppbo- ställe till ställe, men det verkar oftast vara en liten
stadens specifika kultur och synsätt. Emma berättar grupp bestående av dem som har jobbat längst på
om en man de tog emot på sin arbetsplats för knappt gruppbostaden. De fattar de viktigaste besluten kring
ett år sedan. Där han kom från hade han fått bo i en brukarna. Det är också de personerna som bygger
egen lägenhet, helt utan möjlighet att umgås med upp kulturen och skapar de förhållningssätt som gälandra brukare, med en stödjare hos sig dygnet runt. ler på just den gruppbostaden. Vad som är rätt eller
Personalen på den gruppbostaden hade dragit slut- fel behöver sällan utryckas i ord. Inte heller vad verksatsen att han inte fungerade socialt och de beskrev samheten går ut på eller vad för sorts yrkesroll stödhonom som en person som över huvud taget inte jaren har. En beskrivning av detta pågår hela tiden
kunde eller skulle leva tillsammans med andra män- ”mellan raderna”, genom sättet att vara, genom sättet
niskor. På Emmas gruppbostad ignorerade man den att tala och genom de redan tagna besluten.
förra personalens beskrivningar av personen och lät
Beslut kan tas i ”demokratisk ordning” till exempel
honom bo i gruppbostaden på samma villkor som på ett veckomöte och efter en diskussion där alla har
de andra brukarna där. Nu sitter han precis som alla haft lika mycket att säga till om. Men diskussionens
andra i deras service på kvällarna och Emma säger att utgångspunkter är ofta i förväg givna föreställningar
det fungerar utmärkt och att han mår bra.
och förutsättningar som i praktiken styr samtalet.
Den hemlika arbetsplatsen som stödjaren i hög
Arbetssättet
grad är med om att forma och utveckla, gör att utGemensamt för alla gruppbostäder är att man inte bytet av identitet mellan gruppbostaden och stödjapratar om ställets ”arbetssätt” eller om ”stora frågor” ren blir stark. Personal som arbetat länge på ett och
som yrkesrollen, trots att det i kursböckerna beskrivs samma ställe ”växer ihop” med arbetsplatsen.
I intervjuerna återkommer vi ofta till hur känsligt
som något mycket viktigt. Så här skriver Hans Hallerdet
är att kritisera verksamheten. Så här berättar Åsa
fors i Omsorgsboken (Liber, 2004, sid 35):
om ett ställe hon hade ett vikariat på för några år
Den grundläggande metoden för att göra etiska avväg- sedan:
ningar är reflektionen. - - - Det krävs ett medvetet arbete
Men det blev ju ramaskri så fort man sa något där. Det
för att inlemma reflektion som ett naturligt och ständigt
var
jättehemskt, jag gick ju hem och grina efter dom konfeåterkommande inslag i arbetet. Förmågan att reflektera och
renserna.
Just det där att inte få ha några synpunkter det
kritiskt granska sina handlingar är den viktigaste egenskavar
hemskt,
det är ju så svårt att jobba så. Om man hade
pen hos den personal som ska förmedla stödet. Det är denna
en
bra
idé…
eller inte ens det, för jag trodde verkligen inte
förmåga som måste tränas och utvecklas i det dagliga aratt jag skulle komma med några förslag som skulle antas,
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jag ville bara ibland berätta om sånt som jag hade sett på
Skillnaderna på gruppbostäderna gör att det alltså
andra ställen att så här gör man där… men det blev bara… är sannolikt att en och samma brukare skulle få två
Detaljer ifråga om brukarnas vardagsliv kan alltså totalt olika sorters bemötande, två totalt olika sorters
diskuteras men det är i praktiken omöjligt att hävda stöd, bli sedd på två totalt olika sätt och i sin förlängnågot som bryter mot gruppbostadens dominerande ning få två totalt olika sorters liv, beroende på vilken
inriktning. Frågor om yrkesroll och gruppbostadens av två olika gruppbostäder hon hamnar på.
Skulle personalen på de båda gruppbostäderna
arbetssätt, frågor som berör just den gruppbostadens
i

stället
ha haft ett öppet kunskapsutbyte boendena
sanningar om rätt och fel blir odisemellan så skulle samma
kuterbart. I diskussionerna har det
brukare antagligen ha fått
som sägs inte så stor betydelse utan ”Allmänhetens
ett ganska likartat liv på de
vem som säger det. På gruppbostä- kunskap om
båda gruppbostäderna, och
derna handlar makt alltså inte bara vad som sker i
i båda fallen bättre, helt enom att fatta beslut utan i ännu högre
gruppbostäderna
kelt för att stödjarna skulle
grad om att ha tolkningsföreträdet,
ha mer kunskapskällor att
att ”veta bäst”, ifråga om vad som är är ytterst
ösa ur och fler alternativ att
rätt eller fel sorts stöd till brukarna. begränsad,
välja mellan. Vissa brukare
jämfört med
kan naturligtvis ”passa bra”
Kunskap
andra
in i just sin gruppbostads arKunskap och utbildning i det här yr- verksamheter
betssätt, men andra gör det
ket går att diskutera ur en rad olika i samhället...”
inte.
perspektiv. För det första ska det sägas att personalen i hög grad saknar
Insynen
teoretiska kunskaper om arbetet. Men ännu viktigare
är, tror jag, frågan om hur de kunskaper som lärs ut Allmänhetens kunskap om vad som sker i gruppboegentligen tas till vara och används på gruppbostä- städerna är ytterst begränsad jämfört med andra offentliga verksamheter i samhället, till exempel förderna.
När jag pratar med Åsa ger hon en lång lista på vad skolan, vårdcentralerna, äldrevården. Det är svårt att
få någon insyn. En stor del av verksamheten är, av
en stödjare ska vara bra på:
sekretesskäl, höljd i dunkel. Den insyn till exempel
Jag måste kunna allt. Jag måste hitta billiga möbler åt en en anhörig eller god man kan få, är helt beroende av
brukare utan pengar, jag ska kunna sköta ett hushåll, måste brukarnas, stödjarnas och chefernas (självklart posifixa mat, jag måste vara dietist, förstå vad han behöver för tivt tillrättalagda) omdömen och beskrivningar. Det
hjälpmedel, se till att han får det hjälpmedlet, jag ska vara är svårt att jämföra verksamheten på den gruppbovän, måste hitta kläder som alla olika anhöriga gillar, jag stad man har en anknytning till med hur det fungska se när det är dags att koppla in sjukvården eller psykia- erar på andra ställen. Det gäller i hög grad även stödtrin… det är allt…
jarna, och inte minst brukarna själva.
Det finns heller ingen öppen offentlig debatt om
Det går att fylla på Åsas lista: kunskaper om olika
diagnoser, förmågan att kunna läsa av en situation, hur verksamheten bör se ut via medierna. Det är lätt
förmågan till empati, förmågan att kunna tillgodo- att tro att verksamheten på de olika gruppbostädergöra sig de erfarenheter man gör, att kunna se en na liknar varandra, och att de är så ”bra som de kan
brukares karaktär och behov och i nästa steg kunna vara”.
formulera dem för sina kollegor.
Kunskap är också att kunna samarbeta med resten Hårdare styrning ingen lösning
av arbetsgruppen eller också kan det vara att ”hitta
Jag tror inte att de brister och problem som jag berätt approach” som Johan uttryckte det, rätt sätt att
skrivit går att ”åtgärda bort”, genom till exempel hårbemöta en brukare.
dare styrning uppifrån. Jag vet av egen erfarenhet att
Men eftersom det knappast går att förvänta sig att
det brukar föras på tal. Det skulle kunna underblåsa
alla stödjare är bra på allt är det positivt att det finns
mycket av det negativa som förknippas med yrket,
olika personligheter på gruppbostäderna, som i sin
som jag nämnt tidigare, göra stödjarna ännu mer till
tur besitter olika kunskaper. Ändå existerar i prakti”biträden” och i än högre grad låsa yrket i ”lågstaken inte gruppbostaden som en arena för mångfald,
tusfacket”. I värsta fall skulle det i längden dränera
kunskapsutbyte och öppna diskussioner.
stödjarna på lusten till arbetet, viljan till eget ansvarGenom att arbetet är behäftat med tolkningar av sitagande och intresset för att själva utveckla sig i yrket.
tuationer, av brukare och vad som sägs på kurser och
Jag tror att den enda framkomliga vägen till förändav handledare, är det alltid lätt att hitta stöd för sina
ring går genom processer hos stödjarna själva.
egna ståndpunkter, liksom för meningsmotståndarDet som däremot kan styras uppifrån är att arbetsnas fel. Och tolkningsföreträdet ligger alltid hos den
grupperna ges större möjligheter till insyn i andra
grupp som har makten. En stödjare med en främgruppbostäders sätt att arbeta på och mer tid för dismande kunskap, en annorlunda syn på hur jobbet
kussion, samtal och reflektion.
ska skötas, kan aldrig få rätt utan att de ”som vet bäst”
bestämmer att det är rätt, och därmed också att de
själva skulle ha fel.
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Får de inte äta tillsammans?

I

tidskriften Unik, april 2009, läste jag att Skärholmens gruppbostäder hade fått Stockholms stads
kvalitetspris 2008 för sitt arbete.
Jag blev mycket glad att få veta hur man arbetar
målinriktat och att man utgår ifrån individens önskemål och behov. Precis så är det formulerat även i min
dotters gruppbostad.
Med den stora skillnaden att där har hon inte möjlighet att få sina behov tillfredställa.
Min dotter får inte välja
Vad jag särskilt fäste mig vid i reportaget är följande
meningar ”Jag äter middag i den gemensamma lägenheten varje kväll och det är god mat och det är
trevligt att träffa de andra kompisarna.” Och ”När
man vill ha sällskap och träffa andra då kan man alltid gå till gemensamma lägenheten och det är bra att
vi kan äta tillsammans”
Detta är inget min dotter har möjlighet att välja.
Hon bor i ett gruppboende för fem personer, varav
tre liksom min dotter har Downs syndrom och är i
ungefär samma ålder, ca 50 år.
För fem år sedan flyttade samtliga boende från ett
annat boende, också gruppbostad. De nya lägenheterna är ljusa och trevliga fast mindre och med s.k.
”Trinett” i stället för hel köksutrustning Fyra av lägenheterna ligger i samma korridor som servicelägenheten.

Får inte äta tillsammans
I det förra boendet åt man alla måltider utom frukost gemensamt, även kaffestunder, men nu blev det
helt tvärtom. Till att börja med dracks kaffe tillsammans varje kväll, men efter en tid endast lördag- och
söndagskvällar. Alla måltider intas i egna lägenheten.
Det görs aldrig något undantag, någon mat till de
boende har aldrig lagats i servicelägenheten på dessa
fem år.
Personalen är upptagna med att gå runt i de olika
lägenheterna och laga mat och diska.
Då är servicelägenheten med det gemensamma utrymmet stängd och låst.
De boende får naturligtvis ringa på, och blir då kanske insläppta eller följda tillbaka till sin lägenhet, och
jag har svårt att tro att de känner sig välkomna där,
eller att de upplever den som sitt gemensamma utrymme. Lördag och söndag dricker min dotter kaffe
enligt egen utsago ”hos personalen”.
Känner vanmakt
Jag känner sedan ganska lång tid oro och vanmakt
över denna situation. Då min dotter nu blivit äldre
och verkar ha mera behov av sällskap med andra.
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Hon har tappat intresse för många saker, som hon
tidigare sysselsatte sig med på egen hand Då hon är
hemma hos mig och min sambo vartannat veckoslut,
verkar hon ha ett uppdämt sällskapsbehov, och är
med oss hela tiden, utom en stund på kvällen.
Kommer ingen vart
Tillsammans med personal och biståndsbedömare
har vi gjort många vårdplaner och fått förändringar
på saker då det gällt själva omvårdnaden, men det
här med att äta tillsammans och umgås, där kommer
jag ingen vart.
Efter att ha talat med ett par enhetschefer i stadsdelen, har jag fått uppfattningen att man arbetar på det
här sättet i hela området. Efter kontakt med högsta
chefen för handikappomsorgen i stadsdelen hänvisas jag bara tillbaks till enhetschefen. Hennes replik
var: ” alla våra boende får sina behov tillfredsställda ” .
Man berättar att arbetet har blivit mycket lugnare,
då alla får sin hjälp i respektive lägenhet.
Jag kan förstå att det ibland har uppstått konflikter men det ingår ju i själva boendets karaktär. Personalen har ju utbildning att klara detta. Det verkar
uppenbart att alla trivs med att ha en egen lägenhet,
men ifrån det och till att aldrig äta och umgås tillsammans som tidigare är något viktigt som tagits ifrån de
boende.
Naturlig form för social gemenskap
Ingen kan få mig att tro att just utvecklingsstörda personer skulle ha mindre behov av gemenskap än and
ra. Att äta tillsammans är den naturligaste formen
för social gemenskap för människan. Här har personalen en mycket viktig uppgift att hjälpa till med
kommunikation och att skapa trivsel. Man måste på
ett professionellt sätt arbeta efter den enskilda personens behov, och inte styras av politiska visioner.
Jag känner till att man i de flesta vårdformer sätter
en ära i att bedriva en evidensbaserad, kunskapsinriktad vård. Var kommer den in här ?
Gruppbostad blir servicebostad
Som mamma och god man känns det tungt att inte få
något gensvar i detta.
Som det har blivit nu försvinner gruppbostad enligt
LSS och ersätts med servicelägenheter, dock ännu
inte till namnet.
Hur ska den gruppen som har behov av en gruppbostad enligt LSS få sina behov tillgodosedda ?
Margareta Karlsson
Pensionerad sjuksköterska med utbildning i
psykiatri och mångårig erfarenhet
inom demensvården.
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Gruppbostad med
personlig assistans?
Hittills har det varit vattentäta skott mellan boende i gruppbostad och boende i egen
lägenhet med personlig assistans. Men nu håller skillnaderna på att luckras upp.

I

Örebro har nu det första spadtaget tagits för vad
som är tänkt att bli ett assistansboende som ska
förena de bra sidorna i båda typerna av boende.
Assistansboendet kommer att innehålla sex lägenheter och inflyttning är planerad till mars 2010.

Bra komplement till gruppboende
Patrik Anshelm är informations- och marknadschef
på Vivida assistans. Han berättar att man nu håller
på att skapa liknande boenden i Katrineholm och
Motala. Dessutom finns kontakter med ett 15-tal
kommuner för att få tillgång till mark för ev nya assistansboenden.
– Det finns ett stort behov av alternativa boenden,
säger Patrik Anshelm. Assistansboendet blir ett bra
komplement till kommunernas gruppboende. Ofta
saknar vanliga gruppbostäder resurser för att stödja
personer med svåra funktionshinder. Dessutom har
många kommuner ett underskott av bostäder med
särskild service. Många kommuner har struntat i att
bygga de bostäder som behövs och många som fått
insatsen beviljad har fått vänta i åratal. Det är inte
hållbart.

Bättre personalbemanning
Skillnaderna mot ett traditionellt gruppboende blir
framför allt personalbemanningen. Medan alla sex
brukarna i assistansboendet har sin egen assistent är
personalstyrkan betydligt mindre i ett traditionellt
gruppboende där en till tre personal arbetar med
sex boende eller fler.
– Personalen i assistansboendet får inte samordnas,
inskärper Patrik Anshelm. Däremot kan en personlig
assistent arbeta ett pass med en brukare och ett annat
pass med en annan person.
Assistansboendet innebär, enligt Patrik Anshelm
gemenskap för brukaren. Det kommer att finnas gemensamhetsutrymme där man kan umgås med varandra.
– Det kommer att vara en trygghet att det i assistansboendet finns andra som förstår min situation,
säger han.
För assistenterna innebär det också en trygghet att
inte behöva jobba ensamma så mycket.
En skillnad mot arbete i traditionellt gruppboende
blir att personalen har sämre arbetsvillkor (meddellönen för vårdare i gruppbostad och personlig assistent skiljer sig enligt Kommunals statistik med 700 kr
mån). Men det tror inte Patrik Anshelm:

– Jag har svårt att tro att villkoren blir sämre än om
man jobbar som boendestödjare på kommunen.
Enligt Patrik Anshelm behövs heller inget tillstånd
från länsstyrelsen för assistansboende:
– Vi har varit i kontakt med länsstyrelsen och eftersom detta inte är något gruppboende utan ett flerbostadshus där det bor personer som har personlig
assistans så har länsstyrelsen ingenting med detta att
göra.

Betalar inte full hyra
Assistansboendet består av sex hyresrättter men de
som bor där behöver inte betala en hyra i nivå med
kostnaderna.
– Den här investeringen skulle vi inte ha gjort om
vi hade haft en strikt lönsamhetskalkyl, säger Patrik
Anshelm. Det går inte att ta ut full hyra, det har inte
brukarna råd med och därför tjänar vi inga pengar på
att tillhandahålla själva bostaden. Det är nog därför
intresset från fastighetsbolagen att skapa sådana här
lösningar, varit så svalt. Vi ser det mer som en service
till våra kunder, att de kan välja den här lösningen.
Och vi hoppas naturligtvis att de stannar kvar och får
sin assistans genom oss.
Patrik Anshelm är den som startat Vivida Assistans
2005. Han har själv ett barn med funktionshinder
och har tidigare varit aktiv i Örebro FUB. Idag är det
över 100 personer som får sin assistans genom Vivida
Assistans och företaget omsätter över 100 milj kr/år.
Till skillnad från många assistansbolag har man en
öppen redovisning av sin ekonomi, vilken kan laddas
ner från nätet på www.vividaassistans.se

Boendekooperativ
Att personer med personlig assistans flyttar samman
är ingen nyhet. Redan 1993 startades ett boendekooperativ med Elaine Johansson, som då var ordförande i FUB, som drivande kraft. Hennes dotter och tre
andra personer som hade rätt till personlig assistans
flyttade in i ett hus som kooperativet inhandlat. Det
finns fler exempel på liknande lösningar.
För Elaine Johansson är det viktigt att skilja på
gruppbostad och boende med personlig assistans:
– Jag brukar säga att flytta till en gruppbostad är
som att köpa ”en charterresa i blindo”, säger hon. Jag
säger inte att gruppbostad inte kan vara en bra bostadsform. Men personen med funktionsnedsättning
kan inte välja var bostaden skall ligga, hur många och
vilka som skall bo där eller vilken personal som skall
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jobba. Allt detta bestämmer kommunen. Om ett assistansbolag skall bestämma över allt detta så ser jag
ingen större skillnad mellan personlig assistans och
gruppbostad, mer än att det blir fler personal.

Nya kooperativ
Independent living i Göteborg, GIL, har fått medel
från Allmänna arvsfonden för att utforma alternativa
boendekoperativ för dem som har personlig assistans. I somras invigdes det första i Härryda utanför
Göteborg för två personer. Ett fastighetsföretag hyr
ut bostäderna, kommunen betalar för de gemensamma ytorna och GIL står för anställningen av assistenterna. Styrelsen utgörs av föräldrar och gode män.
Målgruppen för GIL-projektet är ungdomar och
unga vuxna med grava funktionshinder. Deras föräldrar är aktiva inom GIL och vill genom att gå samman i olika projekt skapa ett boende som ger deras
barn möjlighet till gemenskap.
Om drygt ett år ska GIL presentera erfarenheterna
av olika lösningar av boendekooperativ till Allmänna
arvsfonden. Se: www.gil.se/boendeprojektet.aspx

Kommentar
Det är uppenbart att insatsen personlig assistans
kan upplevas som otrygg av den som bor ensam i en

vanlig hyreslägenhet. Man söker en lösning som ger
mer gemenskap. Och har man fått beviljat personlig
assistans har man naturligtvis rätt att bosätta sig var
man vill. T ex tillsammans med andra som också har
personlig assistans.
LSS ger inte den som bor i gruppbostad rätt till
personlig assistans. (Däremot den som bor i servicebostad.) Om man nu flyttar samman sex lägenheter med gemensamhetsutrymmen – precis som i en
gruppbostad, är det uppenbart att skillnaden mellan
boendeformerna i praktiken suddats ut.
LSS-kommittén skriver i sitt slutbetänkande att den
har uppmärksammat att kommuner i vissa fall upprättar bostäder som i allt väsentligt liknar en bostad
med särskild service, men där personalen består av
t. ex hemtjänst eller personlig assistans enligt LASS.
Kanske syftar man på detta då man skriver att Socialstyrelsen och SKL bör få i uppdrag att bedöma den
behovsbedömningsmodell för personlig assistans
som ska vara färdig år 2011.
Det finns många som bor i gruppbostäder idag som
skulle ha rätt att erhålla personlig assistans. Om dessa
gruppbostäder successivt ersätts av assistansboenden
skulle det med all sannolikhet omöjliggöra de besparingsmål som LSS-kommittén föreslagit.
				
HH

Krävs det ett tillstånd?

P

atrik Anshelm på Vivida Assistans anser inte att det be
hövs ett tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva as
sistansboende i privat regi. Stämmer det?
I handikapplagen LSS står det att en enskild person som
yrkesmässigt driver kortidsvistelse, korttidstillsyn, boende i
familjehem, serviceboende och gruppboende för barn och
vuxna, ska ha länsstyrelsens tillstånd.
Syftet med ett sådant tillstånd är att de personer som verk
samheten omfattar ska garanteras den kvalitet som lagen
föreskriver.
Det är alltså fråga om tre kriterier: Det ska vara en enskild
person, yrkesmässigt och en viss i lagen angiven verksam
het.
Med enskild person menas i juridiska sammanhang bolag,

förening, samfällighet, stiftelse och enskild individ.
Med yrkesmässigt att det ska vara kontinuerligt och i för
värvssyfte. Verksamheten behöver dock inte gå med vinst.
Är man bokförings- och momsskyldig är det yrkesmässig
verksamhet.
Eftersom den beskrivna verksamheten, till syfte och inne
håll, motsvarar lagens bostad med särskild service bör
assistansföretaget som driver verksamheten, begära till
stånd.
När det gäller det kooperativa göteborgsboendet torde det
inte krävas ett tillstånd, då verksamheten inte drivs i för
värvssyfte och därmed inte yrkesmässigt.
						
KG

Begränsad frihet i gruppbostad

L

änsstyrelsen i Stockholm besökte en gruppbostad i Vaxholm några veckor innan Carema Orkidén AB skulle överta verksamheten från en annan
enskild huvudman. Staden hade sedan en tid tillbaka planerat en nybyggnad som ersättning, men den
hade skjutits upp och därefter lagts på is.
Gruppbostaden är förlagd till två souterränghus
med tre lägenheter i varje, en i bottenplanet och två i
övre planet, där även gemensamhetsutrymmet ligger.
Även detta plan har markkontakt, men på husets baksida. Det finns en hiss mellan våningarna. Avståndet
mellan ingångarna till de två husen är 10 – 20 meter.
Man har gemensam personal. På natten tjänstgör en
person som går över till det andra huset en gång i
timmen för kontroll. Det finns även en apparat som
INTRA 4 • 09					

gör det möjligt att höra om det händer något i det
andra huset.
Länsstyrelsen fann att boenden tidvis var inlåsta i
sina lägenheter, att de gemensamma utrymmena var
för små och bemanningen otillräcklig. För att slippa
inlåsningen beslöts att hålla hissdörren på övervåningen i det ena huset stängd på natten och förse
dörren till trappan med ett extra handtag högt upp.
Men Länsstyrelsen anser att de två som bor där – båda
rullstolsburna – likväl måste betraktas som inlåsta/
frihetsberövade och att ”båda husen måste vara bemannade under tider då boende i respektive hus är
hemma”. Länsstyrelsen avslog Caremas ansökan att
få överta verksamheten.
Länsstyrelsen i Stockholms län. Beslut nr 7011-08-101009.
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Ragnar Furenhed			

”Livet
är det bästa
man har”
Hur tänker särskoleelever
om existentiella
och etiska frågor?

Av Ragnar Furenhed

K

anske livets storhet och sårbarhet blir
särskilt påtaglig under tonåren när omvälvande
krafter får sinnet att förundras och förvirras. Hur tänker ungdomar med intellektuella funktionshinder
kring de existentiella och etiska frågor som då väcks?
Var finner de livsmening och handlingsmönster?
Hur formulerar de sina funderingar om livet? Det
var sådana frågor som var anledningen till att jag tog
kontakt med särskolan på Backaskolans högstadium.
Under ett år vistades jag av och till på Backa. Jag
var med på lektioner, olika samlingar och friluftsdagar, jag var tillsammans med eleverna under rasterna
och åt med dem i matsalen. Det blev många tillfällen
till spontana samtal och jag lärde känna dem som
personer och fick veta en hel del om deras liv utanför
skolan.

I

samråd med klasslärarna valde jag tolv
elever, sex flickor och sex pojkar, med vilka jag
hade längre bandinspelade samtal (sammanlagt tjugufyra timmar). Enligt lärarna representerar dessa någorlunda väl spännvidden i deras klasser både i fråga
om begåvning och social bakgrund. Vi samtalade om
stort och smått, om händelser i skolan, om moraliska
dilemman och om framtidsdrömmar. Våra samtal var
fria och associativa, men jag styrde dem i så måtto
att samtliga deltagare
fick möjlighet att reflektera kring några
”syftet med min
grundläggande etiska
undersökning
och existentiella frågor. Min uppläggning
var att studera
av samtalen byggde på
några särskoleantagandet att vi röjer
elevers värderingar, våra värderingar både
i anspråkslöst vardagsinte att bedöma
prat och mer djuploderas praktiserade
dande tankeutbyte.
moral”
Överlag var de med-

verkande tonåringarna positiva, engagerade och förtroendefulla under samtalen. Det är möjligt att det
hängde samman med att de var lite stolta över att ha
blivit utvalda och att intervjuerna blev trevliga avbrott
i de vardagliga rutinerna. Jag tror ändå att det bäst
kan förklaras med att de frågor som vi samtalade om
väckte deras intresse.
Helt säkert drog jag också nytta av att eleverna hade
erfarenhet av att på skolan samtala om etiska frågor
och var vana vid att vuxna ofta tog sig tid att lyssna
på dem, de verkade helt enkelt ta för givet att jag var
intresserad av det de hade att säga.

D

et visade sig att alla tolv ungdomarna klarade av att samtala både om vardagsnära företeelser och abstrakta ämnen, åtminstone när de knöt
an till sådant som de själva upplevt. Men deras talförmåga skiljde sig åt. Ett par av eleverna pratade relativt
lätt och obehindrat, men några hade talsvårigheter
av olika slag, som stamning och problem med att hitta eller formulera ord. Det var nödvändigt att hålla
ett lugnt tempo för att de skulle få tid att reflektera
och formulera sig.
Som i all kommunikation hände det att vi missförstod varandra några gånger. Det kunde bero på att
jag visste för lite om elevernas vardagstillvaro eller på
att de saknade tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att förstå mina frågor. För det mesta gick det
att reda ut missförstånden.

F

lera forskare har framhållit att personer med intellektuella funktionshinder är benägna att ge en idyllisk och idealiserad bild av sig själva och sin livssituation. Och visst anar jag att ett par
av eleverna skönmålade sin tillvaro en smula och det
rymdes nog en del önsketänkande i deras berättelser
om kamratrelationer och prestationer. Deras framtidsplaner vittnade också i några fall om en lite orealistisk självuppfattning. Här var det i alla händelser
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R

agnar Furenhed började läsa teologi i Lund på

60–talet. Han tog sin ämneslärarexamen 1972 och ar
betade sedan i Linköping i 7 år med undervisning i historia och
religion. Fram till 1995 undervisade han på grundskole- och
gymnasienivå. Samtidigt inledde han ett samarbete med lärar
utbildningen i Linköping som varat genom åren. 1979 fick han
en dotter med Downs syndrom. Det var genom henne som Rag
nar Furenheds intresse väcktes för frågan om hur personer med
utvecklingsstörning upplever sin värld.
Detta intresse ledde till att han 1992, vid 42 års ålder, började
med sina undersökningar vid TEMA-institutionen på Linköpings
universitet. 1997 kom hans doktorsavhandling ”En gåtfull verklighet. Att förstå hur gravt utvecklingsstörda upplever sin
värld” (2:a upplagan, 2000, 173 sidor. Carlssons bokförlag, 240 kr, tel 08-6579500, hemsida: www.carlssonbokforlag.se)
Genom djupintervjuer med dem som står den utvecklingsstörde närmast, personal och anhöriga, undersökte Ragnar
Furenhed vilka möjligheter vi har att förstå personer med grav utvecklingsstörning.
”Den för utvecklingsstörda viktigaste avhandlingen sedan Gunnar Kylén skrev sin 1963”, skrev Karl Grunewald (Intra
1/98).
– Jag hade aldrig kunnat skriva min avhandling som ung student. För i botten på avhandlingen ligger ändå min egen för
ståelse, mina allmänmänskliga erfarenheter. Jag behövde bottna i de teman som jag arbetade med, sa Ragnar Furenhed
när jag intervjuade honom 2001.
På ett plan är hans avhandling också ett debattinlägg med udden riktad mot de utilitaristiska filosofer, varav Peter Singer
är den främste, som inte förmår se att också svårt hjärnskadade kan ha önskningar och uppleva lycka.
I ett nytt projekt har Ragnar Furenhed (e-post: ragnar.furenhed@telia.com) nu intervjuat ungdomar i särskolan om deras syn
på existentiella och etiska frågor.						

												
inget problem om de ibland lät fantasierna lyfta från
vardagens begränsningar. Inte minst då avslöjade de
vad de uppfattar som inspirerande och eftersträvansvärt i livet vilket var sådant som jag var intresserad av.
Jag vill understryka att syftet med min undersökning
var att studera några särskoleelevers värderingar, inte
att bedöma deras praktiserade moral.
Mina samtal med ungdomarna på Backa kom att
resultera i sju berättelser, som var och en är uppbyggd kring ett tema där jag försöker att fånga det
mest karakteristiska i den enskilde elevens tankar om
livet. För att ge en liten inblick i dessa berättelser ska
jag återge några sekvenser ur samtalen med en av
pojkarna som deltog i min undersökning. Jag kallar
honom Ola.

F

örsta gången jag besökte de små klasserna på Backa möttes jag av just Ola. Han hälsade mig med orden: ” Hoppas du får trevligt i våra
speciella klasser!” När vi sedan stötte på varandra i
skolans korridorer kom han ofta fram, tog i hand
och sa några vänliga ord. Han berättade om någon
ny erfarenhet han gjort och knöt då an till något vi
tagit upp tidigare för att förtydliga hur han tänkte i
en viss fråga.
Ola var hela klassens hjälpreda och fixare. Han
hämtade böcker och materiel åt lärarna och försökte
reda ut problem åt kamraterna, förklara och visa till
rätta. Ibland blev kamraterna irriterade på hans engagemang och vid ett tillfälle hörde jag en av dem
fräsa ilsket: ”Håll käften din pladdrande flaggstång,
jag klarar mig själv!”
När vi slog oss ned för att samtala vid bandspelaren
första gången sa Ola: ”Jag ska svara bra och ärligt så
jag gör klart för dig hur det är med det hela.” Det
var ett äventyr att samtala med Ola. Han kastade sig
in i olika samtalsämnen med stort engagemang och
starka känslor. Ibland trasslade han till sina resonemang men i regel fick han rätsida på dem till slut.
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Ofta mynnade hans funderingar ut i en etisk lärdom
eller idéer om hur problem kan lösas praktiskt. De
språkliga innovationer som han generöst delade med
sig av bidrog också till att ge liv åt samtalen, liksom
hans pendling mellan djupt allvar och avväpnande
humor.
Ola betonade att det är viktigt att uppföra sig trevligt
och artigt, särskilt ”mot damerna” som han uttryckte
det. Han påpekade att han gillar alla klasskamraterna
utom en av pojkarna som uppför sig olämpligt.
− Dom trivs jag med. Ronja trivs jag med, Shadir
trivs jag med, Beppe trivs jag med, Fia trivs jag med,
Sara och Linda och Petra trivs jag med. Försöker vara
snäll och trevlig. Och min lärare Bertil han är min
lycka!
− Det är ju allihop! säger jag.
− ”Man ska inte göra skillnad på folk och folk”
förstår du! Jamen fast Jocke är så där han ... ja, han ...
han rapar väldigt mycket ...
− Stör det dig?
− Det stör mig! Det stör mig i klassrummet.
− Har det nån betydelse?
− För en gentleman ... hur heter det ... “tar seden
dit han kommer”. Ja, man ska vara, man ska vara, man
ska få komplimanger. Man ska ju få komplimangerna
... man ska visa att man är snäll.

U

tifrån helheten av berättelsen förstår jag att Ola menar att ge komplimanger och
att ”visa” betyder att gestalta eller praktisera snällhet.
Klarar han då av att leva upp till sitt gentlemannaideal? Ola citerar seriefiguren ”Bamse” och ger uttryck
för en stor portion självironi och självinsikt.
– ”Den som är mycket stark måste va mycket snäll.”
− Det tycker du är bra sagt!
− Ja, om man ... det passar på mig, skrattar han.
Nä jag ... att om jag inte är så stark ... ja då måste jag
vara mycket ... ja mycket ... särskilt mycket, ja ... snäll.
(Ola är fysiskt svag på grund av en kronisk sjukdom.)
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Ragnar Furenhed			
− Lyckas du med det?
− Jag försöker vara snäll
och ödmjuk, men det är så
... så där ... ibland ... ibland
... svårt stoppa ... i gasen, för
långt ... arg, får för mig nåt.
Lyssnar inte ... har Bertil sagt
... sura kan dom bli då. Och
jag förstår dom, jag förstår
dom. Fast jag försöker oftast
göra, ja göra bra ... det där när jag lugnat mig, det gör
jag. En ursäkt kan vara på sin plats.
Och så avrundar han, som så ofta, med ett väl
funnet talesätt.
− ”Man ska sopa rent i sin egen farstu innan man
gör det i andras. Det är ett känt ordspråk som jag kan
lära dig.”
Ola har en sällsynt förmåga att memorera ordspråk
och talesätt som han använder både som sammanfattning av sina ståndpunkter i olika frågor och som
uppfordrande paroller, hela tiden väl infogade i det
vi för tillfället pratar om. När han återgav dessa citat
upphörde hans rätt svåra stamning.

”Jag ska svara
bra och ärligt
så jag gör klart
för dig hur det
är med det
hela.”

L

iksom de övriga ungdomarna på
Backa, framhöll Ola vikten av att vara ”snäll”.
Snällhet har ibland beskrivits som den underlägsnes
överlevnadsstrategi och kanske sådant som att vara
artig och vänlig, att inte bråka och vara otrevlig är viktiga inslag i en sådan. Men det snällhetsideal som jag
mötte hos Ola, och flertalet av de andra ungdomarna
i undersökningen, handlade inte i första hand om
konfliktundvikande beteenden utan om aktiva och
utåtriktade handlingar. De tycktes använda begreppet snäll på ungefär samma sätt som Stefan Einhorn
gör i boken ”Konsten att vara snäll”, det vill säga som
en övergripande term för att handla moraliskt rätt.
Även om Ola var en varm anhängare av skolans trivselregler behövde jag inte samtala länge med honom
för att upptäcka att han var mest intresserad av grundläggande etiska principer, som omsorg och rättvisa.
Det verkar också som om han uppfattade de fall och
situationer vi diskuterade som verkliga händelser där
människor måste hjälpas eller försvaras och inte som
tankenötter som skulle knäckas. Hans empatiska inlevelse gick inte att ta miste på.

V

id ett tillfälle kom vi att prata om FN
och Ola var i sitt esse. Han vet när FN bildades,
känner till namnet på generalsekreteraren, ”mörk
som undertecknad” (själv är Ola adoptivbarn från
ett afrikanskt land) och kan första paragrafen i FNdeklarationen utantill. Ola gick i åttan men först nyligen hade han börjat läsa lite grann. Han hade ändå
goda kunskaper om många företeelser i samhället
eftersom han följde alla nyhetsprogram på TV och
lyssnade intensivt på lärarens genomgångar under
SO-timmarna.
Jag undrar om han vill förklara vad det betyder att
alla människor ”är lika i värde och rättigheter”?
− Att ingen får göra nåt dumt emot dom.
− Det kan man säga! Tycker du att alla människor
har samma värde?

− Jaa, det tycker jag nog. Det tycker jag nog att
dom har.
− Även dom som är mycket, mycket allvarligt sjuka
eller mycket svårt handikappade, som ligger i sängen
jämt och inte kan röra sig eller prata ...
− Dom, dom ...
− Mm, det är en väldigt svår fråga …
− Dom har också värde ... dom, ja ...
− Är det ingen skillnad?
− Ja ... dom, dom har sitt liv kan man nog säga. Livet
är det bästa man har! Har man nåt annat egentligen
kan man undra ... har man det ens?
− Hur menar du?
− Ja, man dör ju ... men när man finns så!

I

Olas resonemang kan vi se två klassiska motiveringar för människovärdestanken, dels att vi har
vissa rättigheter, bland annat att slippa bli utsatta för
sådant som är ”dumt” och dels det faktum att vi finns,
att vi är människor.
Uttrycket att ”livet är det bästa man har” är troligen ett av de många talesätt som Ola lagt på minnet
men dess innebörd tycks vara väl integrerad i hans
värderingar.
Under min vistelse på Backa blev en av de deltagande eleverna, Sara, svårt sjuk. Hon hälsade på i skolan
några gånger, satt i rullstol, allt blekare och svagare
för varje gång. Vid ett sådant tillfälle inträffade något
som upprörde Ola mycket starkt.
− Då hörde jag att Robban och Richard sa till Sara
”Vad fort du blev gammal.” Det tyckte jag inte var bra,
då gick jag och satte mig bredvid henne ... det är lätt
att tycka om barn som har problem ... som man vet
att man kan hjälpa till. Som ... som man ser är ledsen.
Så försökte jag hjälpa henne lite med rullstolen och
så ... prata lite.

D

en amerikanska etikern Nel Nodding
hävdar att våra etiska värderingar formas i tidiga
och positiva omsorgsrelationer. Enligt Nodding kan
vi välja att handla mot andra utifrån en omsorgsimpuls eller att motstå den. Om vi väljer det förra beror
det på att vi upplevt omsorgen som bättre än andra
förhållningssätt. Kan det vara så att denna impuls blir
särskilt stark hos unga människor som fortlöpande
varit föremål för särskilda omsorger?

I

Backaelevernas etiska värderingar kunde
jag skönja influenser från olika håll. Synsätt och
normer i hemmen och skolan, liksom möten med
verkliga och fiktiva gestalter har lämnat tydliga spår.
Men det verkar som om personliga erfarenheter haft
en särskild betydelse, sambanden mellan sådant som
ungdomarna beskrev som angenämt och rätt respektive obehagligt och orätt är ofta otvetydigt. Hos Ola
illustrerades detta genom att han så gärna framhöll
den omtanke och omsorg han mött hemma, eller
med hans egna ord: ”Tro, hopp och kärlek har man
fått av sina svenska föräldrar … mitt hem är min
borg!” Men det kom också till uttrycknär han berättade att han som liten blivit utkastad på en bakgård i
ett fattigt land i en annan del av världen, något som
han ofta återkom till. Jag skulle tro att dessa skilda
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erfarenheter bidragit till att
forma hans övertygelse om att
man bör ställa upp för människor som är utsatta på olika
sätt. Hans etiska ideal visade
sig också när han funderade
kring sina framtida projekt:
först ska han ”hjälpa sitt afrikanska hemland” genom att
sjunga för det i melodifestivalen och sedan ska han satsa på
advokatbanan för att ”hjälpa
strulpellar”.

D

et är svårt att veta
om Olas framtidsdrömmar har andra funktioner
än sådana lustfyllda fantasier
som de flesta unga människor
emellanåt tillåter sig, ofta väl
medvetna om att de förmodligen inte kommer att bli verklighet. I Olas fantasier rymdes
ofta en viss självironisk distans.
I alla händelser kan fantasier
eller dagdrömmar säkert ge
honom, som alla andra, en åtminstone tillfällig respit från
en trist eller arbetsam vardag.
Kanske också från de begränsningar som funktionshindret
medför? Ola var inte alls omedveten om sina begränsningar. Samtidigt som han formulerade stora drömmar om sin framtid berättade han ofta lite uppgivet
om framtidsplaner som han fått lägga ned. ”Jag har
fått lära mig att ta en nypa salt”, som han uttryckte
saken.
Men det finns ett område där Ola verkar helt övertygad om sin duglighet. Han kommer in på det när
han kommenterar sina svårigheter att lära sig läsa.
− Lära sig läsa? Som en lus på en pinne! Men jag är
godhjärtad ... det är jag ... och att jag vill att tjejerna
ska ha det bra ... vara ett gott föredöme ... inte snacka
skit om andra och säga ifrån direkt om nån går på
mig.
Jag uppfattar ingen förmätenhet i Olas stolta deklaration om sina moraliska förtjänster, bara glädje över
att det finns ett område där funktionshindret inte har
så stor betydelse.

K

lasskamraten Sara överlevde inte sin sjukdom, hon gick bort under slutet av min vistelse
på Backa. Jag vill avrunda med ett citat som med sin
blandning av djupt allvar, lättsam humor och stora
drömmar uttrycker essensen av Olas tankar om vad
som är viktigt i livet.
− Jag blir ledsen ... ja ... jobbigt när Petra pratade
om henne idag. Det var en glad tjej och en bra tjej.
Glada minnen finns kvar. Man kan föreställa mig
henne ... se framför mig. Det finns väl en himmel
med Gud och mormor och alla andra som cyklar omkring det tror jag!
− Är Sara med där?
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Sara och Ola. Illustration: Matilda Malmberg.

− Ja självklart! En sån tjej försvinner bara inte.
Och Christer Sjögren vartefter ... och sen jag också
... vilket dansband!! Det kan man drömma ... man
kan drömma.

P

ersoner med intellektuella funktionshinder
har svårare än andra att inhämta och värdera
fakta, svårare att förstå övergripande sammanhang
och att växla mellan olika perspektiv. Deras förmåga
att uttrycka sina tankar med ett varierat och abstrakt
språk är begränsad. Allt detta får konsekvenser för
deras möjligheter att orientera sig i tillvaron, att leva
självständigt och att fungera tillsammans med andra.
I våra samtal berättade Backaeleverna ändå inte i
första hand om otillräcklighet och tillkortakommanden utan om sina talanger och sådant de lyckats med.
Deras glädjeämnen framstod inte som egendomliga
utan som aspekter av sådant som är värdefullt för var
och en. Och deras etik var som helhet inte avvikande
eller godtycklig utan speglar i huvudsak en humanistisk allmänmoral, ibland formulerad som intuitiva
och självklara insikter och ibland som reflekterande
ståndpunkter.
Hos dessa intellektuellt funktionshindrade ungdomar mötte jag en visdom som i en personlig språkdräkt fångade både det djupast individuella och det
mest allmängiltiga. Deras tankar om livet illustrerade
på ett avskalat sätt allas våra existentiella villkor och
moraliska utmaningar.
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Ledsagare – kostar det?

edsagarservice kan varje person som tillhör personkretsen för LSS få, oavsett var hon eller han
bor. Förutsättningen är att ledsagaren behövs för
att vederbörande ska kunna komma ut bland andra
människor, t ex för att besöka vänner eller delta i
kulturlivet.
Den som har en bostad med särskild service har en
i lagen särskilt inskriven rätt att få delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Behöver vederbörande stöd för detta ska det i första hand tillgodoses
av personalen, men i särskilda fall kan det vara nödvändigt att det stödet sker med ledsagarservice.
Stödet kan även ges som personlig assistans, nämligen när den ordinarie personalen inte kan tillgodose önskemålet hos en person med omfattande
funktionshinder.
Avgörande är att den enskilde tillförsäkras goda
levnadsvillkor och så långt som möjligt får leva som
andra.
Kammarrätten i Sundsvall fastslog nyligen att insatsen ledsagarservice är avgiftsfri, men att kommunen
får ta ut s k omkostnader, t ex biobiljetter, av den som
inte har en bostad med särskild service, men inte för
den som bor i en sådan bostad. Denne ska – enligt
departementschefen i LSS-propositionen – inte ha
kostnader ”för den eventuelle följeslagare som behövs för att genomföra aktiviteten”.
För den som har personlig assistans kan ledsagning
ingå i assistansen. Vad som menas med omkostnader
är inte närmare reglerat.
Ref. Socialstyrelsen. Bostad med särskild service LSS.
2. uppl. 2007.
Kammarrätten i Sundsvall. Mål nr 3540-08.

D

Bostadstillägget höjs

en som har en servicebostad eller bor i en
gruppbostad får ett ökat bostadstillägg. Det
rör sig om 2 700 kr. mer i genomsnitt per år. Deras
bostadtillägg jämställs nu med dem som har ålderspension. Även det särskilda bostadstillägget för personer med mycket låga inkomster höjs.
Det var LSS-kommittén som påvisade den dåliga
ekonomin hos dem som bor i bostäder med höga
hyror.

S

Ring chefen!

usanne Larsson har skrivit en bok som riktar sig
till enhetschefer inom LSS-verksamhet. Boken
bygger på hennes erfarenheter som handledare för
personal i gruppbostäder och daglig verksamhet.
Susanne Larsson. Ring chefen – om ledarskap inom
omsorgen. 85 sidor. Kommunlitteratur 2009. Pris
199 kr.

E

Egen växtkraft

gen växtkraft är ett treårigt projekt som drivs
med medel från Allmänna Arvsfonden.
Insatser för barn och ungdomar med funktionshinder utformas ofta utan att barnen kommer till
tals. Egen växtkraft ska undersöka hur barns och
ungdomars delaktighet och självbestämmande kan
stärkas och hur de kan delta i den individuella planeringen.
Inledningsvis gör man en kunskapsinventering
och samlar in forskningsresultat och konkreta erfarenheter. Inventeringen fördjupas därefter genom
fallstudier.
Projektets mål är att producera en handbok, som
ska ge vägledning och inspiration för vuxna, och ett
grundmaterial som vänder sig till barn och ungdomar.
Projektledare är Annika Nyström Karlsson,
tel: 08-546 404 23.

T

En forskningsöversikt

re lektorer i socialt arbete har skrivit en bok
om utvecklingsstörda i vår välfärd genom att ge
en omfattande sammanställning av forskningen om
sociala synsätt på och insatser för personer med utvecklingsstörning. Imponerande med tanke på allt
som har anlyserats och publicerats under de senaste
fyrtio åren, mer än all tid före det. Faktiskt.
Man redovisar först i tre kapitel framväxten av en
ideologi och teori kring begrepp, kultur och politik
kring utvecklingsstörda. Skola, arbetsliv, familjeliv
och boende/fritid är rubriker på kapitlen därefter
och det sista handlar om personalens yrkesroll och
framtida utmaningar. Varje kapitel följs av en utförlig referenslista. Man gör en introduktion i varje
kapitel och avslutar med en problematisering och
olika perspektivförskjutningar.
Referaten av forskningen blir ibland – naturligt
nog – rätt korta, men ibland nog så långa, bl. a. de
från författarnas egna forskningar. Mycket blir motsägelsefullt - det ligger i forskningens natur. Referaten är en guldgruva för de som vill fördjupa sig
i något av de beskrivna områden. Det är intressant
att notera att det nästan bara handlar om forskning
om de med lindrig utvecklingsstörning. Forskning
om måttligt och särskilt gravt utvecklingsstördas livsvillkor tycks inte förekomma. Lika intressant är att
notera att icke-nordisk forskning refereras endast
undantagsvis – vi står på egna ben!
Boken har fått en traditionell utformning, packad
och med liten stil.
					
KG

Jens Ineland. Martin Molin. Lennart Sauer. Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. 207 sidor.
Gleerups 2009. Pris ca 300 kr.
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Ingen bra affär
att snåla på LSS

ostnadsutjämningssystemet mellan kommunerna gör det i praktiken olönsamt för kommunerna att spara in på LSS-stödet. Att inte ge
LSS-insatser efter behov medför, förutom svårigheter för den enskilde, att kommunen får minskade
skatteintäkter samtidigt som man får betala in till utjämningssystemet. På Statistiska centralbyrån, SCB:s
hemsida (www.scb.se) kan du se hur din kommun
ligger till. Sök efter: ”Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, reviderat utfall, utjämningsåret 2009.”
De 10 kommuner som betalar in mest till systemet
(och troligen har det sämsta LSS-stödet) är:
Ydre (– 2 780 kr per kommuninnevånare), Skinnskatteberg (– 2 318 kr), Habo (– 2 318 kr), Bjurholm
(– 2 292 kr), Lomma (– 1 926 kr), Osby (– 1 755 kr),
Vellinge (– 1 746 kr), Håbo (– 1 726 kr), Perstorp
(– 1 696 kr) och Burlöv (– 1 612 kr).
De 10 kommuner som har mycket LSS-verksamhet
och därmed får mest från utjämningssystemet är:
Vännäs (4 758 kr per kommuninnevånare), Bräcke
(3 421 kr), Hedemora (3 148 kr), Boden (2 585 kr),
Hultsfred (2 571 kr), Lycksele (2 568 kr), Mellerud
2 543 kr), Emmaboda (2 446 kr), Övertorneå (2 337
kr) och Östersund (2 141 kr).
På SCB:s hemsida kan man också läsa vad kostnaderna för de olika insatserna är. För 2008 var t ex
snittkostnaden för bostad med särskild service för
vuxna 715 677 kr/år och för plats i daglig verksamhet 180 984 kr/år.
					
HH

Tvingades flytta till äldreboende

M

alå är en kommun i Västerbotten med 3 500
invånare. År 2008 beslöt socialnämnden att
en fullvärdig gruppbostad i samhället Malå skulle
läggas ner av ekonomiska skäl. Tre äldre personer
med grav utvecklingsstörning som bodde där fick
flytta till ett äldreboende, trots att de inte ville. Äldreboendet består av ett tvåplanshus med fyra boendegrupper för 20 personer.
De utvecklingsstörda personernas nya lägenheter
i bottenvåningen är små – de hade fått lämna bort
möbler som inte ryms där – och förenade med en
gemensamhetslokal med öppet kök och personalkontor i ett av hörnen. Vid flytten hann man inte
ordna med personalrum, så nattpersonalen måste
ligga i ett av de inneboendes rum.
Länsstyrelsen konstaterade att de utvecklingsstördas livsvillkor hade försämrats. Bostaden motsvarar
inte Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Två av de tre överklagade socialnämndens beslut
i länsrätten. Denna fann i sitt beslut att de nya lokalerna inte motsvarar de krav som ställs på en bostad
med särskild service enligt LSS. De klagande ska
därför erbjudas en sådan bostad.
Länsrätten i Västerbottens län. Mål nr 603-09.
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Förändringar i LSS

illsynen över socialtjänsten, inklusive omsorgerna om funktionshindrade, flyttas den 1 januari
2010 över från länsstyrelserna till Socialstyrelsens
sex regionkontor. 250 personer kommer att byta arbetsgivare och i många fall även bostadsort.
Samtidigt organiseras Socialstyrelsen om till fyra
”inriktningar”, varav tillsynen är en. De andra är utvärdering/uppföljning, kunskapsstyrning och reglering. Målet är en total samordning mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Som följd av den ändrade tillsynen gäller en rad
förändringar i LSS från den 1 januari 2010.
Ett nytt stadgande är att kommuner och landsting
som driver korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende
i familjehem eller bostad med särskild service, annan särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig
verksamhet, ska anmäla verksamheten till Socialstyrelsen innan den påbörjas. Socialstyrelsen ska föra
ett centralt register över dessa, liksom över dem
som meddelats särskilt tillstånd. All sådan här uppräknad verksamhet, som yrkesmässigt bedrivs av
enskild, kräver ett särskilt tillstånd. Det gäller även
om insatserna ges på grund av att en kommun eller
ett landsting slutit avtal med någon annan att utföra
sådana.
Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet
höras om det kan antas att barnet inte tar skada av
samtalet. Det får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.
I paragrafen som reglerar rätten för Socialstyrelsen att inspektera en verksamhet anges särskilt att
för tillträde till bostäder krävs att den eller de som
bor där lämnar sitt samtycke till inspektionen.
I en rad paragrafer regleras Socialstyrelsens befogenheter då det förekommer ett missförhållande,
som har betydelse för enskildas möjligheter att
kunna få de insatser de har rätt till i verksamheten.
Socialstyrelsen får utfärda ett föreläggande ev. med
vite, helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet eller återkalla tillstånd för verksamheten. 		
						
KG

I

Kamp mot diskriminering

da Barthelson heter en ung dam som nu bor i
egen lägenhet i Karlsborg. Hon har Downs syndrom och en mamma som under alla år har kämpat
mot diskriminering i förskolan och skolan. Ända
upp i regeringsrätten. Allt beskrivet i en liten lättläst bok med korta kapitel och foton. Bra för elever
i utbildning, inte minst.
Gudrun Barthelson. Kanske inte för dig. 83 sidor.
2009. 94:- + porto. Köps från författaren, Södra
Kanalg. 10, 546 32 Karlsborg, Tel: 0505-123 70.
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Återkomst till Salamanca
Salamanca ligger nordväst om
Madrid i centrala Spanien. Där
skrevs 1994 en deklaration som
krävde att personer med funktionshinder skulle inkluderas i
den vanliga skolan.

Av Thomas Barow,
universitetslektor vid
Högskolan i Borås
För inkluderingsdebatten
är 1994 års Salamancadeklaration ett centralt
dokument. I den befäste
man FN:s standardregler
om delaktighet och jämlikhet för människor med
funktionshinder. Skolan skall vara en skola för alla
elever. Man ersatte begreppet integrering med inkludering. Även de med svåra funktionshinder ska få
vara med i den vanliga skolan. Hur har det blivit?

F

emton år efter Salamanca-deklarationens tillkomst samlades i oktober i år representanter
för intresseorganisationer, självhjälps- och föräldraföreningar, regeringar och högskole- och universitetslärare, återigen i Salamanca för att utvärdera
resultatet av deklarationen. 400 deltagare från 57
länder kunde konstatera att situationen fortfarande
är skrämmande.
Enligt Unesco:s uppskattningar har omkring 77
miljoner barn ingen tillgång till utbildning, först
och främst i världens mest fattiga länder. Minst en
tredjedel av dem uppvisar något funktionshinder. Av
de elever med funktionshinder som får utbildning
fullföljer mindre än fem procent grundskolan.

ded Too. A Global report” (kan
beställas via: info@inclusioninternational.org). Den beskriver hur långt strävandena mot inkludering kommit,
särskilt med hänsyn till människor med intellektuella
funktionsnedsättningar.
Kanadensiska Diane Richler, Inclusion internatio
nal:s president och huvudansvarig för rapporten, betonade det ökande stödet för inkluderande undervisningssystem ”på alla nivåer”. Men samtidigt såg hon
existerande hinder, t ex politisk ovilja och brist på
ledning och resurser, offentliga fördomar och otillräckligt samarbete mellan institutioner.
Liksom många andra experter uppfattar Richler
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006) som ett utmärkt verktyg för
att omvandla ideella avsikter till konkreta rättigheter.
Särskilt Artikel 24, som handlar om utbildning, anser
hon som ett viktigt instrument för att nå fram till en
inkluderande skola.
I fattiga länder, utan speciella institutioner för människor med funktionshinder, verkar en inkluderande
skola, av ekonomiska skäl, som den enda möjligheten
att säkerställa undervisning för alla.

Långt till inkluderad undervisning i Tyskland

Många hinder
Ett viktigt underlag för konferensen var den nya
rapporten ”Better Education for All: When We’re Inclu-

Det är inte bara utvecklingen i fattiga länder som
diskuterades. Redan under år 2006 kritiserade FN-

En afrikansk aktivist berättar

M

Liljan Mariga, foto: NFU.

ed sina 73 år var Liljan Mariga från Zimbabwe säkerligen en av de äldsta deltagarna vid
konferensen i Salamanca. Hon är
utbildad sjuksköterska och specialpedagog och var ända tills nyligen
anställd som rådgivare vid Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).
Efter det att Liljan gått i pension
ville hon fortsätta som självständig
konsult och hon är nu aktiv i flera
länder i södra Afrika.
Liljan jobbar bl a i Lesotho, ett
av världens fattigaste länder. Där
var hon med när ”inclusive education” infördes i utbildningen av
såväl förskol- som grundskollärare,
ett projekt som hon anser vara ”relativt framgångsrikt”. Införandet
understöddes av föräldra- och and
ra nationella och internationella

stödorganisationer, samt Lesothos
utbildningsministerium. De var,
enligt Liljan ”mycket positivt inställda” till inkludering. Också fackförbundet och universitetet var inblandade i processen. Lesothos få
specialpedagoger är fokuserade på
att ge utbildning till studenter och
lärare med syftet att sprida tanken
om allas rätt till utbildning i landet.
När Liljan berättar om Lesotho
blir sambandet med en annan viktig ansats tydlig. Genom Community
Based Rehabilitation får i idealfallet ett barn med funktionshinder
grundläggande stöd av sina föräldrar. När tiden är mogen blir barnet
registrerat i förskolan och senare
i skolan. Vägen mot inkludering i
samhället är mycket lång, men den
lönar sig, sa Liljan med ett leende.
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rapportören Vernor Muñoz det tyska parallellskolesystemet som är ett segregerande sätt att undervisa
elever med funktionshinder och också i Salamanca
framförde han sin uppfattning.
I genomsnitt fem procent av alla tyska elever anses vara i behov av särskilt stöd. Omkring 85 procent
av dem går till tio olika typer av specialskolor, bara
15 procent får integrerad undervisning. 97 procent
av eleverna med intellektuella funktionshinder går i
särskolor, ofta helt avskilda från den vanliga skolan.
Socialdemokraten Ute Erdsiek-Rave, som var skolminister 1998–2009 i den nordligaste tyska delstaten
Schleswig-Holstein, medgav att det i Tyskland ännu
inte fanns en politisk rörelse för inkludering. Samtidigt kunde hon visa att 45 procent av de elever som är
i behov av särskilt stöd i hennes delstat, nu undervisas
i vanliga skolor, tack vare en medveten politisk vilja.
Men bara för några månader sedan måste hon lämna
posten. Efter delstatsvalet blev det en konservativliberal regering, med osäkra konsekvenser för inkludering i Tysklands nordligaste område.

En politisk rörelse
Konferensen underströk att inkluderingen har blivit
en ny social rörelse som är högpolitisk, men samtidigt relativt obunden av de politiska partierna. Den
nödvändiga drivkraften utgår från föräldrar till de
berörda personerna och från människor med egna
funktionshinder. Dynamiken får den här utveckling-
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en genom stödet av ”inclusive education” från internationella organisationer som Unicef och Unesco.
Redan i juni 2010 är det dags för en ännu större
konferens. I Berlin ska 1300 deltagare från hela världen samlas(www.inclusion2010.de). I samarbete mellan Inclusion International, Inclusion Europe och den
tyska intresseorganisation Lebenshilfe planeras ca 60
evenemang med 150 föreläsare. Debatten omkring
inkludering är långt ifrån slutförd.

LSS – principer och konflikter

F

yra akademiker har beskrivit problemen med til�lämpningen av LSS ur principiell synpunkt. Att
plötsligt införa sociala rättigheter för en grupp medborgare och en ny anställningsform som i LASS kolliderar naturligtvis med en rad andra lagar. Det har
blivit en lärd liten bok om motstridiga principer och
aktörernas agerande. Neutralt och beskrivande, fritt
från värderingar och reflektioner om maktkampen,
trots den emotionellt laddade dynamiken i hela genomförandeprocessen.
Maria Wolmesjö, Lars Zanderin (red.). LSS – regelsystem, implementering och realitet. 160 sidor. Studentlitteratur 2009. Pris 210 kr. Kan beställas från:
www.studentlitteratur.se
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Omsorg utan våld heter en bok som en förälder till två svårt funktionshindrade pojkar har skrivit.
Författaren Elisabeth Råberg skriver om okunnighet, felaktigt bemötande, kränkningar och övergrepp, som pojkarna har varit utsatta
för av lärare och personliga assistenter. Hon och hennes man har
efterhand lärt sig att förstå och bemöta barn med svår utvecklingsstörning och autism. De har fått acceptera långt gångna särlösningar.
Familjen flyttade ut på landet och kommunen uppförde för sex år
sedan ett specialbyggt hus 50 meter från bostaden där pojkarna får
undervisning och stöd av personliga assistenter. Själv är hon anställd
som verksamhetsledare. Idag är pojkarna varken självdestruktiva eller utåtagerande. Temat i boken är att våld kan förebyggas. Man
måste lära sig se ångestens olika uttryck,”att hålla fast någon för
att lugna honom är naturligtvis den värsta tänkbara metoden för
en ångestfylld person”. Man måste avdramatisera beteendeavvikelser,
inte uppfostra och tillrättavisa och man måste undvika ordet nej. Vi
måste helt enkelt ställa kraven på oss och inte på dem.
Elisabeth Råberg har mycket att berätta. Här publicerar vi sista
avsnittet i boken.

Vi är som vi är

R

asmus Råberg, som har sjukdomen tuberös
skleros*, tvångssyndrom, epilepsi, utvecklingsstörning och autism vill berätta om hur han ser
på sitt liv.
– När en person som har autism rivs och sparkas
så gör han det för att han inte förstår. Då tycker jag
att vuxna ska vara snälla och visa hur man ska göra
istället. Förut rev jag och sparkades också, men det
var för att det hela tiden hände saker som jag inte
förstod. Jag blev ofta så rädd, så rädd. Och ingen
hjälpte mig. Istället blev dom arga på mitt rädda. Då
blev jag ändå räddare.
– Om jag någon gång blir arg nu så vet jag hur jag
ska göra. Då går jag till skogen och ropar på träden.
Då är personalen med mig och ibland hjälper de
mig genom att också ropa åt träden, det är skönt.
När jag stått där en stund så är allt mitt arga borta.
Så borde man lära alla människor med autism att
göra. Nu har jag det bra. Men baktiden har gjort mig
fruktansvärt illa. Jag mår fortfarande dåligt av allt
hemskt jag varit med om. Även om jag har det jättebra nu, så har baktiden varit längre än den bra tiden. Men när den bra tiden sedan blir längre än den
dåliga baktiden då kanske jag mår helt bra härinne
i min kropp, säger Rasmus.
– Ingen manniska har rätt att vara arg mot en person som har autism. När man har autism så har man

*Tuberös skleros är en medfödd sjukdom i hjärnvävnad och inre organ med bl a epilepsi, utvecklingsstörning och autism.

inte lätt för att förstå alla saker. Man har inte rätt att
vara dum mot någon människa, konstaterar Rasmus.
– Mitt tvångssyndrom blev också mycket värre av
att människorna i baktiden var så dumma mot mig.
Nu är alla snälla mot mig och hjälper mig när jag inte
förstår. Så tycker jag att alla som har autism ska ha
det, avslutar Rasmus.
Petter Råberg, 19 år och lillebror till Rasmus, har också sjukdomen tuberös skleros, ADHD av komplicerad
natur, autism, utvecklingsstörning, tvångssyndrom,
social fobi och epilepsi.
Han vill också berätta om hur han ser på sitt liv.
– Dom som band fast mig har gjort att jag har en
jättestor klump av rädsla här inne, säger Petter och
pekar på sitt bröst.
– En gång for många, många år sedan tog en av
mina personliga assistenter tag i min ena arm och
en annan assistent tog i den andra armen och sedan drog dom in mig i sovrummet på mitt fritids och
stängde in mig i min spjälsäng. Sedan gick dom ut ur
rummet och jag fick vara kvar där själv. Jag kommer
ihåg att jag hoppade upp och ner i sängen hela
tiden for att jag ville komma ut därifrån men ingen
kom in till mig, berättar Petter.
– Då var jag så ensam och ledsen, berättar han.
(Det som Petter berättar om hände när han var
nio år. Och den händelsen fanns med i anmälan till
länsstyrelsen 1998.)
– Om dom inte skrämt mig så mycket så hade jag
kanske vågat vara ute på gräsmattan även när Ras-
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mus och hans personal är ute – men det vågar jag
inte nu. Jag kanske till och med hade vågat åka till
Varberg och spelat fotboll på stranden så som jag
gjorde med min pappa när jag var liten. Jag hade
nog också gått till skogen och grillat. Nu vågar jag
ingenting av det här. Den stora rädsleklumpen härinne i mitt bröst gör att jag inte klarar det. Men jag är
glad för att jag har det så bra som jag har det idag.
Idag är alla snälla mot mig.
– Men dom som band fast mig och stängde in mig
har skadat mig och gjort mig riktigt, riktigt illa. Och
jag förstår heller inte varför dom gjorde så mot mig.
– Jag tycker att det är viktigt att de som arbetar
med oss som har autism får lära sig hur vi fungerar,
konstaterar Petter.
– Vi är som vi är och det får andra acceptera, fyller
Rasmus i.
– Ja, lag tycker att du är jättebra som du är Rasmus,
säger Petter.
– Och jag tycker att du är bra som du är, svarar
Rasmus.
Och sedan skrattar de högt och hjärtligt tillsammans.

Elisabeth Råberg.

Elisabeth Råberg. Omsorg utan våld. Konsten att
möta människor med autism. 244 sidor. Borås Tid
ning. Beställning: www.aspereds.se. Pris 195 kr.

Glöm inte bort
syskonen!

C

hristina Renlund har ihärdigt försvarat barnens rätt
att få tala om de saker som berör dem mest. Hennes
förra bok ”Doktorn kunde inte riktigt laga mig” var en
resa in i en värld som alltför ofta gömts undan bland alla
käcka rehabiliteringsprogram och assistansdiskussioner: Hur
tänker barnen själva om sin funktionsnedsättning och hur
hjälper vi dem att formulera sin berättelse?
Nu återkommer hon med en ny bok, ”Litet syskon”, där hon
på samma sätt får oss att se världar som vi ofta inte riktigt vill
se. Boken visar hur barn mellan två och sex år funderar kring
sitt syskon som har en funktionsnedsättning eller en kronisk
sjukdom. Christina Renlund
låter barnen komma till tals,
”Det är nog mitt fel att lilhon låter dem berätta och
lebror är sjuk, för jag sa till
fråga och hon visar hur man
mamma att jag inte ville ha
som vuxen kan underlätta för
en lillebror.”
barnet att klä svåra känslor och
Citat ur ”Litet syskon”.
frågor i ord. För barn ska inte
lämnas ensamma med sina frågor. De vuxna har ansvar att hitta vägar till kommunikation
och förståelse. I boken finns många bra ideer om hur man
går till väga
Boken ger framför allt röst åt barnen. Men några föräldraröster finns där också, framför allt Imke Janoschek som på
fyra sidor ger en knivskarp ögonblicksbild av familjelivet runt
en flicka med autism. Hon borde skriva mer!
Christina Renlunds böcker är måste-läsning för alla som arbetar med barn med funktionshinder!
						
HH
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Christina Renlund är leg psykolog och psykoterapeut med
mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga med
funktionsnedsättning och deras familjer.

Böcker av Christina Renlund

Litet syskon – om att vara liten och ha en syster eller
bror med sjukdom eller funktionsnedsättning. Gothia Förlag 2009. 128 sidor. Pris 79,50 kr.
Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa.
Av Christina Renlund. Gothia Förlag 2007. 160
sidor. Pris 159 kr.
Kan beställas från www.gothiaforlag.se eller
från tel: 08-462 26 70.
Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. Av Christina Renlund, Mustafa Can och Thomas Sejersen, Rädda Barnen 2004. Antal sidor: 144. Kan
beställas från www.rb.se, pris 145 kr.
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Kan korttidshem
			 se ut hur som helst?
Korttidshem tycks kunna se ut se ut på många sätt. Mycket beror på
personalens kompetens och erfarenhet. Det framkom när Länsstyrelsen
i Dalarna besökte 15 korttidshem.

D

et började med att några föräldrar vände sig
till Länsstyrelsen i Dalarna för två år sedan
och klagade på två korttidshem. Konsulenterna Agneta Sjölander och Paula Jäverdal vid Länsstyrelsen besökte korttidshemmen och insåg att det
fanns behov av en större och mer genomgripande
granskning. Det behövdes en övergripande bild av
hur kommunerna verkställer besluten om korttidsvistelse. Under år 2008–2009 granskades 15 av länets
korttidshem i 10 kommuner. De tar emot barn och
ungdomar upp till 23 år.
Konsulenterna intervjuade chefer och personal
och man undersökte särskilt den dokumentation
som fanns och hur man planerar och följer upp insatserna för de enskilda barnen och ungdomarna. En
enkät skickades till alla föräldrar. Cirka 90 föräldrar
svarade.

Många skiftande verksamheter
Vid sina inspektioner av korttidshemmen fann Länsstyrelsen i Dalarnas län en rad skiftande verksamheter. Korttidshem kan vara allt från en enhet där barn
och ungdomar vistas nästan på heltid med sina personliga assistenter, till en mycket liten enhet för barn
med speciella behov. Innehållet i verksamheterna
varierar. Några har strukturerad verksamhet medan
andra saknar struktur nästan helt och hållet.
Lokalerna kan ibland vara direkt olämpliga för den
verksamhet som bedrivs. Dessutom är det vanligt att
det på korttidshem, även bedrivs korttidstillsyn för
skolungdomar över 12 år.
Här några exempel.
Ett korttidshem är beläget i en enplansvilla i kanten
av ett industriområde med järnvägen alldeles intill.
Lokalerna är mycket slitna. Där finns tre sovrum, i
två av dem finns våningssängar (och i det tredje finns
två enkelsängar varav en är höj- och sänkbar.) Mycket
trist utemiljö. Vissa dagar används lokalerna till daglig verksamhet för ett antal äldre personer.
Ett annat korttidshem är beläget i ett tvåplanshus
med egen stor trädgård. Barnens rum och kök och
allrum ligger på markplan. På övervåningen finns
rum för olika aktiviteter. Ingen hiss. Hemmet används även för korttidstillsyn av äldre barn, men det
är på väg att ändras nu.

Ett tredje korttidshem/gästhem har såväl barn och
ungdomar som vuxna i samma verksamhet. Det är
beläget i en enplansvilla med fem sovrum och egna
hygienutrymmen. Vidare finns ett kombinerat vardagsrum/kök. I en korridor har man avskärmat ett
utrymme där en dator är placerad. Det är trångt och
det finns inget rum förutom sovrummet där barnen
kan dra sig undan. Ljudvolymen kan bli hög med ljud
från tv, musik och samtal i det gemensamma köket
som också är samvarorum. Här har något barn även
korttidstillsyn.
Ett fjärde korttidshem ligger i markplanet med
fem sovrum och hygienutrymmen. I korridoren står
fullt med hjälpmedel. Kök och vardagsrum är delvis
åtskilda. Sex barn har beslut om korttidsvistelse och
två har även korttidstillsyn. Tre av ungdomarna vistas
nästan heltid på korttidshemmet. De har personlig
assistans, ofta dubbel sådan. Tre av barnen har även
sin skolgång på korttidshemmet.

Resultat
En väl fungerande korttidstillsyn ska kunna erbjuda
föräldrar avlösning i omvårdnadsarbetet. För barn
och ungdomar ska korttidsvistelsen både tillgodose
behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling.
Hur lever kommunerna i Dalarna upp till dessa
krav?
Länsstyrelsen konstaterar att insatsen korttidsvistelse på korttidshem kan verkställas på många olika
sätt. Hur verksamheten fungerar, beror till stor del
på baspersonalens kompetens och erfarenhet, men
även på lokalernas utformning – några bedrevs i lokaler som inte var anpassade för verksamheten och
för målgruppen.
Det framkom att det varit täta chefsbyten på flertalet av korttidshemmen. Det har ofta lett till att utvecklingsarbetet avstannat. I de fall där personalen
haft bristande kompetens och inte fått det stöd de
behöver i arbetet, har det medfört stora konsekvenser för verksamhetens kvalitet.
Personalen erbjuds i regel fortbildning, men de anser ofta att den inte motsvarar det behov de har. De
saknar ofta vardagshandledning av sin närmaste chef
och annan handledning för att kunna ge enskilda
barn och ungdomar insatser utifrån vars och ens be-
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Vad Länsstyrelsen frågade:
(Checklista för korttidshem)
• Mål, planer och uppföljning
Finns det mål för korttidshemmet och finns det en plan för hur man skall nå målen? Är personalen delaktig
i arbetet med att planera och följa upp verksamheten?
• Personal och kompetens
Vilken bemanning finns på de olika korttidshemmen? Är den tillräcklig? Vilken kompetens har personalen
och vilket stöd får de i sitt arbete?
• Verksamhetens innehåll
Är lokalerna lämpliga? Hur sker bokningen? Finns det möjlighet att få akut avlastning? Finns det en planering
för och uppföljning av insatserna? Kan barnen och ungdomarna, samt deras föräldrar vara delaktig i den?
Finns det någon i personalgruppen som har särskilt ansvar för barnet? Är det nedskrivet vad det innebär?
• Skriftliga riktlinjer och rutiner
Finns det rutiner för hur man avhjälper fel och brister och hur man anmäler sådana och allvarliga missförhål
landen?
• Brukarinflytande
Sker det någon uppföljning av föräldrars, samt barn och ungdomars syn på verksamheten?
• Samverkan och samarbete
Hur samverkar personalen på korttidshemmen med föräldrar och andra?
Hur fungerar samarbetet internt, mellan personalgrupper, och externt, med andra olika aktörer, t.ex. skola?
• Bemötande och förhållningssätt
Vilka värderingar och förhållningssätt finns i verksamheten?. Finns det riktlinjer för bemötande och finns det
tid avsatt för diskussion om bemötandefrågor?
hov. På många korttidshem är enhetscheferna sällan
närvarande i verksamheterna. De träffar personalen
endast någon gång per månad. Enhetscheferna har
sällan kontakt med barnen och deras föräldrar.
Flertalet av barnen och ungdomarna hade ett beslut om korttidsvistelse ett visst antal dagar per månad. På flertalet av korttidshemmen var det personalen som planerade vistelsedagarna. Planeringen görs
ofta terminsvis och föräldrar får ett förslag på schema
för påseende. I föräldraenkäten framkom att väldigt
många föräldrar anser att planeringen av barn och
ungdomars vistelsedagar sker för lång tid i förväg. De
vill ha ett mera flexibelt system och vara delaktiga i
planeringen.
Alla tio kommunerna hade politiskt tagna övergripande mål för LSS-verksamheter, men uppföljningsbara mål saknades ofta för korttidshemmen. Måldiskussioner med personalen förekom sällan. Den individuella planeringen var bristfällig eller saknades
helt på flertalet av de besökta verksamheterna. Den
enda planering som förekom på flera enheter var av
gemensamma aktiviteter på helgerna.

Föräldrarnas synpunkter
Det fanns naturligtvis både positiva och negativa synpunkter på verksamheten i Länsstyrelsens enkät till
föräldrarna. Bland de senare ska följande nämnas:
• Föräldrar känner sällan till om det finns mål för
korttidshemmet och har därför svårt att veta vad de
kan förvänta sig av det.
• En del anser att personalen saknar kunskaper om
det enskilda barnets funktionsnedsättning.
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• Många anser att det finns brister i informationskedjan. Om en information lämnas till en anställd,
stannar den hos den personen och förs inte vidare
till övriga anställda.
• En del skriver att de är väldigt beroende av att få
avlastning och orkar inte ” lägga sig i”. En förälder uttrycker det som att korttidsvistelsen är ”ok förvaring”.

Kommentar
Det är föredömligt att länsstyrelsen i Dalarna har besökt korttidshemmen. Det har nog även andra länsstyrelser gjort, men knappast så systematiskt. Många
av oss har levt i tron att insatsen korttidsvistelse utformas med högsta kvalitet med hänsyn till den utsatthet som det innebär – för både barnen och föräldrarna – att behöva skiljas åt i korta perioder gång
på gång. Därtill kommer den känslighet hos barnen
för separationer, som själva funktionshindret begåvningsnedsättning ger. Om detta borde ledamöterna i
varje socialnämnd vara väl medvetna. De borde ställa
höga krav på sina tjänstemän och begära en regelmässig avrapportering om hur barnen har det och
vad föräldrarna anser.
Man kan undra över varför inte Socialstyrelsen har
skrivit några allmänna råd och anvisningar för hur
korttidshemmen ska utformas och drivas. Är det i
tron på att kommunerna självklart ger dem som har
behov av korttidshem förtur till det bästa stödet? Ur
den villfarelsen borde man ha kommit nu.
						
KG
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På fyra år har Intradagarna blivit ett måste för alla som är engagerade
i stödet till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 2009
års Intradagar bjöd på en rik väv av röster. Tonvikten låg på språk och
kommunikation, på personalens roll, på de ungas livsvillkor och på
stödets utformning i gruppbostäder och daglig verksamhet.

Rapport från
intradagarna
21–22 september 2009
TVÅ STUDIEDAGAR OM STÖD OCH SERVICE
TILL PERSONER MED INTELLEKTUELLA FUNKTIONSHINDER
i samarbete med FUB och stiftelsen ala
NÄSTA ÅRS INTRADAGAR KOMMER ATT VARA 27–28 SEPTEMBER
Du kan redan nu anmäla dig
E-post: intradagarna@fub.se
Elisabet Frithiof
berättade om sin
avhandling som
studerar delaktighetens villkor
för personer med
funktionshinder.

Merete Mazzarella
talade engagerat om
vårt förhållande till
svaghet.

Linda Björk och Mats
Lundberg berättade om sina
erfarenheter från en daglig
verksamhet där kommunikationen står i centrum.

Intradagarna har blivit en viktig
mötesplats där man
knyter nya kontakter och Tommy Andersson och
lyssnar på inspirerande Anders Bergström från
Grunden i Göteborg
föredrag.
talade om ett
nytt sätt att se på
personalstödet.

Jerry Rosenqvist skildrade
de ideologier som präglat
särskolans utveckling.

Cecilia Olsson berättade om Ninjakoll 2 - en
film och ett läromedel
som handlar om livet
Eva Larsson och Christina Eljansbo
efter skolan.
arbetar med den gruppbostad i Köping som blivit riksbekant.

Boel Heister Trygg berättade hur man skapar en
alternativ kommunikation
(AKK) med dem som har
svårt att uttrycka sig i tal.

Mary Anderberg
berättade om hur man
arbetar i Växjö med att
säkra kvaliteten och
förbättra
personalkompetensen.

Ragnar Furenhed
har intervjuat
elever i gymnasiesärskolan om
hur de ser på de
centrala livsfrågorna.

Medverkade gjorde
också Conny Berg
qvist, Karl Grune
wald, Lena Markeby
Larsson, Kenneth
Johansson, Göran
Lindell, Anders Jo
hansson och Anna
Lena Krook.

Kulturfabriken i Ljungby
bjöd på en sprakande
föreställning med sång,
musik och bilder. Här
är det Rickard Svanberg
som sjunger en egen sång
ackompanjerad av Tony
Awertoft och Bengan Göransson.

Kränkande behandling i Ösmo

F

em mil söder om Stockholm ligger samhället
Ösmo. Där bor 24 barn och ungdomar i fem
kringspridda villor och dessutom 10 barn i en
enhet för korttidsvård. Verksamheten drivs av Attendo Care AB sedan 2006 under ledning av en föreståndare. På dess hemsida står det: Vår verksamhet ställer
oerhört stora krav på duktig och engagerad personal. Alla
medarbetare har adekvat utbildning och vana att att arbeta
med barn som har olika problem.
Men i maj 2008 framförde personal från en av villorna till Länsstyrelsen att ungdomar höll på att ”slå
ihjäl” barnen, att bemanningen var otillräcklig och
att det fanns brister i kompetensen. – Verksamhetens
ledning svarade Länsstyrelsen att den inte delade
den bild som personalen förmedlat.
Efter två tillsynsbesök med tio månaders mellanrum, skriftväxling och olika kontakter, gör Länsstyrelsen slutligen den bedömningen att flera barn
och ungdomar har utsatts för övergrepp alternativt
kränkande handlingar från andra brukare och från
personal. Man framhåller att huvudmannen saknar
rutiner för att fortlöpande kontrollera att det finns

den bemanning som behövs med behövlig utbildning och erfarenhet. Vidare att huvudmannen har
brustit i sin skyldighet att utreda missförhållanden
och inte gjort någon Lex Sarah-anmälan under tiden
2007 – feb. 2009.
Länsstyrelsen anger att den inte exakt har kunnat
fastställa hur fasthållningar/”nedläggningarna” har
gått till, men den frekventa förekomsten tyder på att
det getts en acceptans för metoden. Man ser mycket
allvarligt på att barnens/ungdomarnas frihet har begränsats, särskilt som de står i beroendeställning till
vårdgivaren.
Länsstyrelsen avslutar med att framhålla det angelägna i att verksamheten utarbetar metoder och
handlingsplaner för att förhindra att brukare utsätts
för liknande händelser. Verksamheten måste ha beredskap och kompetens för att bemöta brukarna utifrån det uppdrag huvudmannen åtagit sig.
						
KG
Länsstyrelsen i Stockholms län beslut 2009-04-07, dnr
7011-08-39412. Attendos svar 2009-05-18, dnr 7011-0922957.
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Välkommen till Holland
av Emily Pearl Kingsley ©
Jag blir ofta tillfrågad om hur det är att leva med ett barn som har ett funktionshinder. De som inte delar denna unika erfarenhet behöver kanske hjälp
att föreställa sig hur det känns. Så här är det...
Att vänta barn är som att planera en sagolik semesterresa till Italien. Du köper
guideböcker och gör upp underbara planer. Colosseum, Michelangelo, gondolerna i Venedig. Du kanske lär dig några användbara fraser på italienska. Allt är
mycket spännande.
Efter månader av spänd förväntan är det så äntligen dags. Du packar dina väskor och far
iväg. Flera timmar senare landar planet. Flygvärdinnan kommer in och säger: ”Välkommen
till Holland!”
”Holland??!” ropar du. ”Vad menar ni med Holland? Jag har beställt en resa till Italien! Det är dit
jag ska! I hela mitt liv har jag drömt om att komma till Italien.”
Men flygresan har ändrats. Du har landat i Holland och där måste du stanna.
Det viktigaste är att de inte fört dig till en hemsk, ful och smutsig plats, full med pest och svält. Den
är bara annorlunda.
Så du måste ut och köpa nya guideböcker och du måste lära dig ett nytt språk. Du kommer att möta
nya människor som du aldrig skulle ha mött annars.
Det är verkligen en annorlunda plats. Tempot är långsammare än i Italien, det är
inte så tjusigt. Men när du har varit där ett tag och återhämtat dig så ser du dig
omkring... och börjar lägga märke till att Holland har väderkvarnar... och att Holland
har tulpaner... och i Holland finns till och med målningar av Rembrandt.
Men alla du känner är upptagna med att resa till och från Italien... och de talar vitt och
brett om hur underbart de hade det där. Under resten av ditt liv kommer du att säga: ”Ja,
det var dit jag också skulle ha rest. Det var det jag hade planerat.”
Den smärtan kommer aldrig, aldrig någonsin att försvinna... därför att förlusten av den drömmen
är en mycket betydelsefull förlust.
Men... om du ägnar ditt liv åt att sörja över att du inte kom till Italien, så blir du aldrig fri att uppskatta
och njuta det sällsamma, det underbara... med Holland.

En text som levt sitt eget liv
Emily Pearl Kingsley var en i teamet bakom den populära
amerikanska TV-serien för barn: Sesame Street. 1974 fick
hon en son, Jason, som hade Downs syndrom. Det ledde
till att hon engagerade sig i arbetet för att förändra synen
på barn med speciella behov. Hon var medförfattare till
boken ”Count Us In: Growing Up With Down Syndrome”
och 1987 skrev hon den nu klassiska prosalyriska texten
”Welcome to Holland”. Hon har också skrivit över 20 barnböcker.
Intra översatte och publicerade ”Välkommen till Holland” för 15 år sedan (I nr 2/1994).
Genast började den, och flera andra översättningar,
att leva sitt eget liv. I otaliga sammanhang, på nätet (över
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25 000 träffar om man googlar!), i studiehandledningar, i
böcker osv har ”Välkommen till Holland” dykt upp.
I inledningen av Sören Olssons och Yvonne BrynggårdOlssons bok ”Prins Annorlunda” beskriver också de hur
det är att få ett barn med funktionshinder. De har använt
Emily Pearl Kingsleys text men ändrat destinationerna
till Norge och Mongoliet! Nu verkar den versionen också
börja leva sitt eget liv! (T ex i boken ”Problemskapande
beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder” av Bo
Hejlskov Elvén.)
”Välkommen till Holland” är verkligen en fantastisk text
som hjälpt många att se föräldraskapet på ett nytt och annorlunda sätt.
			
			
HH
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Liljeholmsgården – på export till Japan!

N

är Masami Sawano guidade en grupp japaner
som var intresserade av hur stödet till personer
med funktionshinder ser ut i Sverige, kom han till
Liljeholmsgården och blev imponerad av de konstnärliga uttrycken där.
En av brukarna ville ställa ut sina konstverk i Japan
och Masami nappade på idén. Genom sina kontakter
lyckades han ordna en utställning i ett kommunhus
i Osaka. Utställningen invigdes i april i år och rönte
stor uppmärksamhet i tidningar och i TV. Över en
halv miljon besökare har sett utställningen och den
har vandrat vidare till 16 andra städer.
Skillnaden mellan det hantverk som utförs på motsvarande verksamheter i Japan handlar framför allt
om uttrycket, säger Masami Sawano.
– I Sverige strävar man efter att brukarens egna
uttryck ska komma fram. I Japan handlar det mer
om att göra kopior där man redan i förväg bestämt
hur det ska se ut. Därför innebär utställningen ett
nytt sätt att se på utvecklingsstördas möjligheter att
uttrycka sig. Det behövs, för omhändertagandet av
utvecklingsstörda präglas fortfarande av konservativa idéer och många
personer med utvecklingsstörning göms
fortfarande undan.

På Liljeholmsgården arbetar ett 50tal personer med
olika hantverk.
Nils Gidlund och
Helene Eriksson
arbetar vid vävstol
och symaskin.

Utställningen
av alster från
Liljeholmsgården fick stor
uppmärksamhet
i Osaka. Över
en halv miljon
På Ekensbergs dagliga verk- besökare kom.
samhet har Masami Sawano
skapat en utställning med
hantverk från dagliga verksamheter i Japan.

Ett
dagcenter
med anor

Pål Ture Pålsson var
föreståndare på Liljeholmsgården under 1970-talet när
daglig verksamhet tog form.

P

å 1960-talet började man bli medveten om alla de
vuxna personer med utvecklingsstörning som bodde
hemma och ville ha sysselsättning. Med inspiration från
Holland hade man upptäckt att många kunde klara av
enklare monterings- och sorteringsarbeten. Några fick
jobb på skyddade verkstäder och för dem som inte klarade kraven fanns en del sysselsättningshem, med först
med omsorgslagen 1968 blev det en kraftig utbyggnad
av dem. 1972 döptes de om till dagcenter.
Liljeholmsgården startade på slutet av 60-talet och
blev ett av de första tongivande dagcentren med en
egen profil. När den dynamiske Pål Ture Pålsson blev
föreståndare minskade man på handarbete och vävning och började med friare konstnärliga uttryck som

screentryck, måleri och musik. Mycket av det som
sedan blev kännetecknande för den del av daglig
verksamhet som satsar på hantverk och konstnärlig
verksamet, tog sin början där.
Liljeholmsgården kom också att fungera som
motor i arbetet med att förändra värderingar och
insatser till personer med utvecklingsstörning under 70-talet.
			
Yngve Olofsson
			
fd enhetschef
			
Liljeholmsgården
Intra nr 1/2010 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 prenumeration på
fax: 08-97 11 04 eller
e-post: intra@swipnet.se

34											
35											

i

INTRA 4 • 09

oms
lag
ets
kon
stn
är

N

är Inge Mannerborg närmade sig 60 år ville han
sluta på det hunddagis där han arbetat i många år.
Han ville måla. Tillsammans med Monika Flygare på Liljeholmsgården började han utveckla sitt skapande, bilderna flödade fram, nästan av sig självt. Från början var

de enkla avbildningar av olika landskap men allteftersom
har han blivit allt djärvare och uttrycksfullare i sitt måleri.
Hans första utställning hette ”Kråkmålningar och Mannerborgare” och rönte stor uppmärksamhet.

Värna är en sammanslutning av Läkepedagogiska och Socialterapeutiska
verksamheter i Sverige. Dessa verksamheter riktar sig till barn, ungdomar
och vuxna.
Vi värnar om personer med psykiska funktionsnedsättningar
och vill presentera våra fantastiska verksamheter inom
boende, dagligverksamhet och skola.
För mer inspiration och
information besök www.värna.nu
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Förbundet för antroposofisk
läkepedagogik & socialterapi
- boende, utbildning & arbete.
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Du kan ladda ner våra rapporter utan
kostnad från www.socialstyrelsen.se
– eller beställa dem från vår beställningsservice
•

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
– Stöd för rättstillämpning och Handläggning
Pris inkl. moms 160 kr. Artikelnr 2007-101-6

•

God kvalitet i Socialtjänsten
– om ledningssystem för kvalitet i verksamhet
enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Pris inkl. moms 104 kr. Artikelnr 2008-101-2

•

Samverkan i re/habilitering – en vägledning
Pris inkl. moms 104 kr. Artikelnr 2008-126-4

•

Insatser och stöd till personer med
funktionsnedsättning – Lägesrapporter 2008
Pris inkl. moms 72 kr. Artikelnr 2009-126-43

•

Daglig verksamhet enligt LSS – en kartläggning
Pris inkl. moms 72 kr. Artikelnr 2008-131-22

•

Socialt arbete med personer med funktionshinder
– förslag till kompetensbeskrivning för handläggare
Pris inkl. moms 72 kr. Artikelnr 2007-110-6

•

Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning
Pris inkl. moms 128 kr. Artikelnr 2007-131-8

•

Statistik Socialtjänst: Personer med
funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2008
Pris inkl. moms 72 kr. Artikelnr 2009-125-8

•

Personlig assistans enligt LASS ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv
Pris inkl. moms 112 kr. Artikelnr 2008-131-27

Publikationerna kan både laddas ner och beställas på www.socialstyrelsen.se
Socialstyrelsens beställningsservice
120 88 Stockholm. E-post: socialstyrelsen@strd.se. Fax: 08-779 96 67
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