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Regeringen struntar i LSS-personalen

I höstens budget fanns en välkommen skrivning. Man skulle utvidga det s k omvård-
nadslyftet till att även handla om personal som arbetar med personer med funk-
tionsnedsättningar, stod det. Men när man studerade det finstilta visade det sig att 

detta bara gäller personal som ger stöd utifrån socialtjänstlagen, d v s inte LSS-personal.

I oktober kom ett nytt pressmeddelande från Socialdepartementet med rubriken: 
”Omvårdnadslyftet utvidgas till personal inom funktionshinderomsorgen”. Äntligen, 
tänkte man  innan man kommit till det finstilta där det återigen visade sig att man strun-
tat i LSS-personalen.

Samtidigt aviserade Regeringen att den skall satsa 100 milj kr för att utbilda chefer 
mellan 2013 och 2015. Men bara inom äldreomsorgen.

Lite senare ger Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att stödja utveckling av en ny 
målgrupp inom Omvårdnadslyftet. Den nya målgruppen är personal som arbetar med 
personer med funktionsnedsättning. Man skriver så klarsynt: ”Avsaknad av tillräcklig 
och relevant kompetens påverkar såväl effektiviteten som säkerheten och kvaliteten i 
vård och omsorgsinsatserna.” Men, sorry, även här talas det bara om de som ger stöd 
enligt SoL.

Regeringen är uppenbart medveten om att kompetensnivån inom Socialtjänstens bo-
endestöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning behöver höjas. Men 
LSS-verksamheterna struntar man i. Trots att det skett en uppenbar sänkning av kom-
petens och kunskapsnivå bland dem som arbetar med stöd i gruppbostäder och dagliga 
verksamheter. Varför? 

Kanske har man lyssnat på de assistansanordnare som motsätter sig utbildningskrav på 
personliga assistenter. De vill vara fria att välja vilken assistent de vill, oavsett utbildning. 
Kanske har man trott att samma borde gälla för all annan LSS-personal.

Kanske har man lyssnat på SKL, kommunernas och landstingens samarbetsorganisa-
tion, som hittills hårdnackat har motsatt sig alla förslag att skapa enhetliga yrkesutbild-
ningar och kompetenskrav för personal inom funktionshinderomsorg. 

Eller kanske har man helt enkelt ingen riktig koll.

Man verkar inte medveten om att många kommuner nu börjat agera i frågan. Efter-
som Regeringen vägrar att fastställa vilken lagstadgad kompetens som ska gälla för ar-
bete inom LSS, har kommunerna själva börjat diskutera titel och utbildningskrav. Man 
har blivit allt mer medveten om det orimliga i att kräva utbildad personal inom förskola 
och andra områden men inte ha samma krav på dem som arbetar med personer med 
omfattande funktionsnedsättningar. Allteftersom kraven på personalen ökat och stödet 
från enhetscheferna minskat har det orimliga i dagens situation blivit tydligare. Man 
behöver också hitta vägar att rekrytera kunnig och bra personal som ska ersätta de stora 
grupper som nu går i pension. Och det lär inte gå om det inte ens finns en titel, än 
mindre några utbildningskrav.

Personer med svåra funktionsnedsättningar och svårigheter att komma till rätta i till-
varon, som får stöd enligt LSS, behöver kunnig personal. De behöver personal som 
vet vad funktionsnedsättningen innebär och kan anpassa sin kommunikation därefter, 
personal som väljer att utbilda sig och bli omsorgspedagoger eller stödassistent eller vad 
nu titeln kan vara. Det är sådan personal som stannar länge och skapar trygghet och 
utveckling.

Varför ska detta vara så svårt att förstå, Maria Larsson?
         H H
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Om 
personalkompetens

Av Sølvi Linde och Thomas Owren

Ett bra arbete med personer med utvecklings-
störning kan vara krävande. Deras funktions-
svårigheter är ofta sammansatta och kan röra 

frågor både inom hälsovård och social omsorg. 

God teoretisk kunskap
Personalen behöver ha en god teoretisk kunskap 
kring hur funktionsnedsättningar påverkar kognitiv 
förmåga. Det krävs både observations- och tolk-
ningskompetens. Man måste ha vilja och förmåga 
att förstå – trots att det kan förekomma stora skill-
nader i språk och kommunikation, livserfarenheter 
och värderingar mellan en själv och personen. 

Förmåga till anpassad kommunikation
Arbetet kräver förmåga att anpassa sin kommunika-
tion. Man måste också, på olika sätt, kunna anpassa 
och arrangera situationer för personen, utifrån den 
kombination av fysiska, psykiska och kognitiva 
behov personen har. 

Pedagogisk kompetens
Man behöver en särskild pedagogisk kompetens. 
De pedagogiska åtgärderna måste man kunna rikta 
både mot personen det gäller och mot personens 
omgivning. För om personen skall bli förstådd, 
måste andra lära sig att förstå. Om personen skall 
inkluderas, måste andra lära sig att inkludera. 
Personalen behöver också en avsevärd juridisk 
kompetens, i form av kunskap om individens rät-
tigheter och om hur tjänsteutbudet kan utformas 
för att säkra rättigheterna. 
  Dessutom måste de som har ett arbetsledaransvar 
kunna handleda annan personal.

Vi har båda yrkeserfarenhet från arbete med stöd 
till personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar 
nu som föreläsare vid vernepleierutbildningen vid 
Høgskolen i Bergen i Norge som är en hälso- och 
socialarbetarutbildning där arbete med personer 
med utvecklingsstörning är i särskilt fokus.

  Hösten 2011 gav vi ut en bok ”Vernepleiefaglig 
teori og praksis - sosialfaglige perspektiver”, som 
är skriven av oss tillsammans med fem andra yr-
kesverksamma och en person som själv har lång 
erfarenhet av att ta emot tjänster som är anpassade 
till personer med utvecklingsstörning. I boken pre-
senterar vi bland annat en modell och några be-
grepp som vi skapat utifrån vår samlade erfarenhet 
av egen yrkesutövning, undervisning, och handled-
ning av personal. Vi tror själva att våra bidrag kan 
kasta ljus över några frågor som hittills har varit 
otillräckligt belysta. 
  I denna artikel skall vi kortfattat presentera det vi 
kallar vår interaktionsmodell. Dessutom begreppet 
”lokal kunskapsutveckling”, som handlar om några 
former av kunskap som personalen aldrig kommer 
att få tag på i någon lärobok, eftersom den endast 
kan utvecklas nära och i samarbete med personen 
det gäller.

       Thomas Owren og Sølvi Linde
       (red.) Vernepleiefaglig teori 
        og praksis, 2011, 325 sidor. 
           Kan beställas från: 
           www.universitetsforlaget.no
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V i har skapat en teoretisk modell, som foku-
serar på förhållandet mellan personalens 
tillvägagångssätt å enda sidan, och brukarens 

autonomi å andra sidan.
Modellen definierar fyra interaktionskategorier: 

1. Att låta sig styras.
2. Inviterande praxis.
3. Insisterande praxis.
4. Tvång. 

Dessa kategorier skildrar hur personalens hand-
lingssätt kan och bör förstås i ljuset av brukarens di-
rekta vilja, önskningar och preferenser. De är tänkta 
att fungera som verktyg för att analysera samarbetet 
mellan tjänsteutövare och individen ifråga. 

Utgångspunkten för modellen är inte normativ: 
Det kan vara lika riktigt att utöva tvång för att avvärja 
betydande skada i en situation, som det kan vara att 
låta sig styras av brukarens synpunkter och önskemål 

i en annan. Samtidigt blir det vid flera tillfällen ett 
mål att ersätta tvång med det vi kallar ”insisterande 
praxis” – om ett ingrepp i brukarens självbestämman-
de är berättigat – eftersom det resulterar i mindre 
ingrepp. På samma sätt kommer det vid flera tillfäl-
len bli ett mål att ersätta en insisterande praxis med 
en inviterande praxis, eftersom man då befinner sig 
innanför gränsen till det som kan kallas självbestäm-
mande. 

En viktig poäng är att de olika kategorierna kräver 
skilda typer av motiveringar, och att ju längre bort 
man kommer från att låta sig styras, desto mer behö-
ver man kunna motivera sitt handlande.

1. Att låta sig styras
Innanför denna kategori är det brukarens självbe-
stämmande som råder. För personalen betyder det-
ta att man låter sig styras. Det är vad brukaren vill, 
önskar sig och föredrar – uttryckt antingen verbalt 
eller kroppsligt – som blir den enda målsättningen 

I Norge tar man frågorna om personalkompetens på allvar. Thomas Owren och Sølvi Linde, som båda är verk-
samma vid högskolan i Bergen och har egna praktiska erfarenheter av arbete med stöd och service, har funderat 
kring vad som kan krävas av bra personal. Sølvi Linde är också redaktör för Intras norska systertidskrift RAPPORT. 
Norge är ett föregångsland när det gäller kunskapsförmedling. Här kommer några viktiga hemsidor:

Stiftelsen SOR 
Samordningsrådet for arbeid for mennesker med ut-
viklingshemning. Ger bl a ut tidskriften Rapport. Äldre  
nr finns att läsa på: www.samordningsradet.no

NFU
Norsk Forbund for utviklingshemmede, har en (något 
rörig) hemsida. Där kan man bland annat läsa gamla 
nummer av tidningen Samfunn for alle som har många 
bra artiklar: www.nfunorge.org

NAKU 
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemmede, 
NAKU, är Norges kunskapscenter. Där finns, filmer, ar-
tiklar och en stor kunskapsbank: www.naku.no

Utviklingshemning og aldring, Ua
Aldring og Helse. Nasjonalt kompetansecenter. Har en 
fantastiskt duktig avdelning som enbart inriktar sig på 
personer med utvecklingsstörning. Där finns mycket 
kunskap att hämta: www.aldringoghelse.no

Helsekompetanse
I Norge kan man studera på nätet. Helsekompetense 
har en rad olka nätkurser. ”Mangfold og muligheter” 
är en omfattande gratiskurs som personal inom LSS-
verksamheten kan delta i: www.helsekompetanse.no
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för  personalens insats i situationen. Inom denna ka-
tegori fungerar personalen först och främst som bru-
karens förlängda arm i världen. 

För tjänsteutbud som till sin helhet är baserade på 
att låta sig styras, har brukaren praktiskt taget full-
ständig kontroll över utbudet. Men det betyder också 
att för flertalet brukare med funktionsnedsättningar 
kommer denna kategori att bli otillräcklig. Det beror 
på  att många har behov av mer hjälp och av fler tjäns-
ter än de själva kan specificera eller be om.

2. Inviterande praxis
I en inviterande praxis tar personalen initiativ utöver 
vad brukaren ber om eller visar att han eller hon öns-
kar. Personalen ändrar och anpassar 
sina handlingar och rutiner, även om 
brukaren själv inte har begärt dylika 
förändringar. De prövar sig fram – 
men är samtidigt uppmärksamma 
på all sorts verbal och icke-verbal re-
spons från brukaren. Om de exem-
pelvis genomför ett initiativ som fö-
refaller oönskat, avslutas detta. Om 
de gör någonting på ett nytt sätt, änd-
rar rutiner, eller ordnar en situation 
på ett annorlunda vis, och förstår att 
brukaren inte vill det, låter de sig sty-
ras utifrån reaktionen. Detta innebär 
att denna kategori samverkar nära 
med den första kategorin.

Det vi kallar ”inviterande praxis” är 
ett sätt som personalen kan använda 
för att erbjuda nya upplevelser för brukaren, utfors-
ka nya samarbetsmöjligheter, samt både anpassa och 
utveckla tjänsteutbudet samtidigt som man bevarar 
brukarens självbestämmande. 

3. Insisterande praxis
Även här tar personalen initiativ som går utöver bru-
karens uttryckta vilja eller önskan, men de låter sig 
varken styras eller begränsas av brukarens respons 
innan de står på gränsen till tvång. 

Denna praxis är inte tillräckligt ingripande för att 
kategoriseras som tvång men likväl är den inte i linje 
med brukarens självbestämmande. I dessa situationer 
prioriteras i praktiken andra värden högre än bruka-
rens autonomi. Därigenom står personalen inför ett 
etiskt dilemma: Oavsett vad de gör kommer detta att 
strida mot viktiga värden och hänsyn. 

Exempelvis om Geir är svettig och smutsig, men sä-
ger nej till att duscha eller tvätta sig, ska de då

1. prioritera hänsyn gentemot hans hygien och 
sociala framtoning och fortsatt motivera eller ma-
nipulera honom till att duscha? Eller ska de 
2. prioritera hans autonomi och självbestämman-
de och ge upp utan att beröra saken ytterligare? 
Eller ett annat scenario: om Trude skriker och ro-

par i gemensamhetsutrymmet på ett sätt som gör de 
andra boende rädda, men vägrar att ge sig eller gå 
iväg, vad ska personalen då prioritera? Trudes rätt att 
bestämma över sig själv eller de andras rätt att leva i 
en trygg miljö? På detta finns inga enkla svar, vilket 

är exempel på ett etiskt dilemma. 
Enligt vår uppfattning tyder även detta på att dylika 

frågor, som i slutändan är normativt eller kulturellt 
betingade, inte kan avgöras från en rent yrkesmässig 
utgångspunkt. 

Insisterande praxis är i sig inte fel: Det kan vara lika 
riktigt att insistera i en situation som att invitera eller 
låta sig styras i en annan. Om det är rätt, eller inte, av-
görs i hög grad av utvärderingarnas kvalitet, vem som 
involveras i diskussionen och inte minst hur en sådan 
praxis kan berättigas. Vid utvärderingen bör  man av-
göra om samma effekt kan uppnås genom praxis som 
är i linje med brukarens självbestämmande. 

En av de starkaste anledningarna till insisterande 
praxis kan vara att det uppfattas som 
enda alternativ till tvång.

4. Tvång
Tvång innebär att vi gör något mot 
brukarens vilja, även om han eller 
hon har uttryckt en tydlig motvilja. 
I Norge är tvång gentemot personer 
med utvecklingsstörning reglerat 
med eget lagverk. Det är endast som 
en sista utväg när det finns risk för be-
tydande skada på personen själv, eller 
andra som det är tillåtet. Personalen 
ska förebygga bruk av tvångsmetoder 
genom att försöka hitta alternativa 
sätt att hantera sådana situationer. 

I ljuset av vår modell innebär detta 
att det vid varje tillfälle bör bedömas 

huruvida tvång kan ersättas med former för praxis 
innanför kategori 1, 2 eller 3. Gentemot en del bru-
kare kan inslag av tvång några gånger vara oundvik-
ligt. 

Trude är arg. Hon står vid soffan i gemensamhetsut-
rymmet, där det sitter flera andra boende. Då hon kom 
in, stod Geirs rullstol där hennes stol brukar stå, och 
trots att hennes stol står på plats nu, är hon fortfarande 
arg, förtvivlad och frustrerad. En personal står mellan 
henne och Geir och har både låtit sig styras, varit invi-
terande och insisterande på diverse sätt utan att det 
har hjälpt. Nu ser han att Trude lyfter armen för att slå 
Geir. En annan ur personalen kommer fram. De tar tag i 
varsin överarm, vänder om Trude och för ut henne från 
gemensamhetsutrymmet. Detta är tvång, för de släp-
per inte även om hon gör kraftigt motstånd. Men redan 
på väg mot dörren  lossar de greppet eftersom de mär-
ker att hon slappnar av i kroppen. När de har kommit 
ner till hennes lägenhet, behöver de bara hålla lätt på 
hennes arm. När hon är inne i sitt rum, markerar den 
ene med handen mot soffan, och Trude sätter sig ner. 
De två sätter sig, stilla, en bit bort från Trude. Inom lop-
pet av några minuter ser de hur hon pustar lugnt och 
verkar avslappnad. När hon går och hämtar sina skor, 
drar de slutsatsen att det är tryggt att låta henne gå ut. 
De behöver endast ge besked åt de andra som är på 
jobbet. Inom loppet av ett par minuter har personalen 
gått från att utöva tvång, till att vara insisterande och 
sedan inviterande. Nu låter de sig styras. 

Hur vet vi vad 
brukaren vill, 
önskar och 
föredrar, och 
vad hon eller 
han tycker 
om det vi gör?
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I samarbetsmodellen framför vi relativt klara krite-
rier som skiljer de olika kategorierna åt. Men under-
laget som dessa kriterier ska användas utifrån, kan 
vara oklart: Hur vet vi vad brukaren vill, önskar och 
föredrar, och vad hon eller han tycker om det vi gör? 
Vilka är de mål som styr våra handlingar? Vilka prak-
tiska färdigheter har vi som kan bidra till att målen 
uppfylls? Detta är frågor som pekar på behovet av det 
vi kallar lokal kunskapsutveckling.

Lokal kunskapsutveckling
Den lokala kunskapsutvecklingen består av mer syste-
matiska processer än att bara ”lära känna” brukaren 
och dennes värderingar, preferenser, handlingsva-
nor och reaktionsmönster. ”Lära-känna-processer” 
sker i alla sammanhang där det ges hjälp och tjänster 
utförs. Det vi pekar på är mer systematiska processer, 
samtidigt som de inte är tillräckligt systematiska för 
att definieras som forskning. 

Lokal kunskapsutveckling handlar om att personal-
miljöer utvecklar och upprätthåller en gemensam, 
delad kunskap som är knuten till arbetet med en sär-
skild brukare och som gör det möjligt för dem att 
möta och ta hand om honom eller henne på bästa 
möjliga sätt i olika situationer över tid, oberoende 
av om enskilda ur personalen slutar. Det innebär att:

1. Gemensamma förväntningar
Utveckla gemensamma stabila förväntningar gente-
mot brukaren. Personalens erfarenheter från arbetet 
med brukaren förtydligas. Antaganden granskas och 
diskuteras. 

Det är lätt att tjänsteutövaren drar för snabba slut-
satser om brukaren som man sedan bär med sig i nya 
situationer.  Därför behövs det en ständig diskussion 
om dessa upplevelser och slutsatser. Således kan kri-
tisk granskning förstås som en kontinuerlig process, 
en pendelrörelse mellan prövning (och observation) 
och analys (i form av bedömning och reflektion). 
Målet är att utveckla en gemensam, delad kunskap 
inom personalgruppen kring hur det fungerar att ar-
beta med brukaren i olika situationer. 

Det gäller å ena sidan att ge personalen fasta håll-
punkter för vad som är bäst att göra i diverse konkreta 
situationer med brukaren. Å andra sidan handlar det 
om att ge brukaren en rimlig tillit och förutsägbarhet 
till personalen, exempelvis att de arbetar i linje med 
vad brukaren behöver, i de situationer där brukaren 
visar att något är viktigt för honom eller henne.

2. Formulera och implementera mål
Lokal kunskapsutveckling handlar också om att arti-
kulera mål för arbetet, granska dem i ljuset av över-
ordnade bestämmelser och värderingar och säkra att 
dessa mål blir kända av alla. Tjänsteutövande kom-
mer alltid att beröra olika mål på olika nivåer. De 
överordnade målen för arbetet handlar om nationel-
la hälso- och socialpolitiska målsättningar och ända-
målet och syftet med de lagar som reglerar verksam-
heten. Sådana överordnade mål måste konkretiseras. 
Exempelvis: Vad betyder en god livskvalitet och ett 
värdigt liv för Trude? Vad är en meningsfull vardag 
enligt henne? Vilka saker är viktiga för henne, och 
vad kräver detta av personalen?

3. Säkra att personalen har praktisk kunskap
Lika väsentligt som det är att artikulera mål och säkra 
att alla känner till dem, är att säkra att alla som ska 
arbeta med en viss brukare har de nödvändiga färdig-
heterna. För att något ska räknas som kunskap, måste 
det kunna artikuleras – men om vi inte kan förmedla 
det vi vet, går det alltid att visa. 

Praktisk kunskap kan också artikuleras, om inte i 
ord så i handling (Grimen 2008) och den kan både 
granskas kritiskt och spridas inom en tjänsteutövar-
miljö. 

En väsentlig poäng här, är att personalens praktiska 
kunskap och färdigheter behöver anpassas efter bru-
karens kunskap och färdigheter, således blir deras 
respektive färdigheter komplementära. 

I det föregående exemplet med Trude, där perso-
nalen för ner henne till lägenheten, låter de henne 
lugna ner sig genom att vara stilla. Men då behöver 
de också klara av att vara stilla, även om de är två 
och den tidigare situationen varit stressfylld. Detta är 
praktisk kunskap. Och det som ger deras ”klara-av-
att-vara-stilla-kompetens” betydelse, är Trudes ”klara-
av-att-lugna-ner-sig-om-personalen-är-stilla-en-stund-
kompetens”. På detta vis kommer det alltid att före-
komma ett samspel mellan vad personalen kan, och 
vad brukaren kan. I slutändan är det vad brukaren 
kan och inte kan som visar vad personalen behöver 
behärska.

Översättning från norska av Adam Korpskog.

Referenser:
Grimen, Harald (2008) Profesjon og kunnskap. I Anders 
Molander & Lars Inge Terum (red.) Profesjonsstudier. Oslo: 
Universitetsforlaget.
Owren, Thomas og Linde, Sølvi (2011) Vernepleiefaglig teori 
og praksis - sosialfaglige perspektiver. Oslo: Universitetsfor-
laget.
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Det fanns en tid då arbetet med personer som 
hade intellektuell funktionsnedsättning an-
sågs så viktigt och ansvarsfullt att det krävde 

åtminstone ett års grundutbildning. Jo, tro det eller 
ej, men för 20 år sedan, vid tiden för kommunali-
seringen av LSS-insatserna, hade merparten av dem 
som arbetade i gruppbostad eller daglig verksamhet 
en sådan utbildning. Och merparten av dem hade 
fått gå den på betald arbetstid. 

Vad fick man lära sig? Ja, fråga gärna någon äldre 
personal (som snart går i pension) så får du höra. 
Chansen är stor att hon då nämner A-, B- och C-sta-
dierna. För om det var något som tragglades på den 
anstaltspedagogiska yrkesutbildningen (som den 
hette), så var det dessa stadier som dåförtiden lärde 
oss något viktigt om dem som vi arbetade med. Kan-
ske kommer hon också att nämna ett annat konstigt 
ord: helhetssyn. 

En revolutionerande inställning
Vi tar det från början. Gunnar Kylén hette en psyko-
log och professor i pedagogik vid Stockholms uni-
versitet. 1968–1979 ledde han en forskargrupp på 
Riksförbundet FUB:s forskningsstiftelse ALA. Han 
intresserade sig för personer med utvecklingsstör-
ning. Hur påverkar bristerna i begåvning personens 
sätt att förstå och samspela med sin omgivning och 
hur ska ett bra stöd vara utformat?

Vid denna tid var detta en revolutionerande inställ-
ning. Hittills hade man sett utvecklingsstörningen 
som ett statiskt tillstånd som kvalificerade inneha-
varen till livslång förvaring på anstalt. Men Gunnar 
Kylén var intresserad av vad begåvningen egentligen 
innebar för en människas verklighetsuppfattning. 
Han studerade Piagets teori om begåvning och uti-
från den formulerade han en egen teori om det som 
då kallades begåvningshandikapp. I denna teori 
fanns inte utrymme för de slappa och direkt skadliga 
beteckningar som idag blivit alltmer frekventa: ”tidig 
utvecklingsnivå”, ”står på en treårings nivå” osv. Det 
är beteckningar som leder fel både vad gäller män-
niskosyn och synen på hur stödet bör vara utformat. 

Att de ändå används i så stor skala säger något om hur 
viktig kunskap långsamt eroderat bort i takt med att 
regering, kommuner och privata vårdföretag struntat 
i utbildningsfrågorna.

Samspelet mellan människa och miljö
I sin analys av begåvningsutvecklingen gick Gunnar 
Kylén noggrant till väga. Hur ordnar man sina sinnes-
intryck? Hur utför man tankeoperationer? Vilken ab-
straktionsnivå finns i tänkandet? Frågorna var många 
men de gick att bena upp. Och i svaren låg en dju-
pare förståelse för hur individen förmår tillämpa sina 
erfarenheter för att utveckla sin verklighetsuppfatt-
nig. Därigenom blev det också lättare att se och förstå 
hur graden av begåvning påverkar tankeprocesserna. 

För att kunna beskriva begåvningshandikappets 
konsekvenser delade Kylén in handikappet i tre sta-
dier, A-, B-, C-stadierna, där A-stadiet stod för en grav 
funktionsnedsättning medan C-stadiet betecknade 
en lindrig. 

Men, skrev Gunnar Kylén, det är mycket viktigt ”att 
vi känner hela människan.” Samspelet mellan person 
och miljö påverkar också begåvningsutvecklingen. 
Genom att lära oss förstå individens olika egenska-
per och hur de samspelar med omgivningen kan vi 
skapa en miljö som bättre tar till vara förutsättning-
arna hos den enskilde. Det var detta Kylén kallade 
”helhetssyn”.

Abstraktionsnivån i tänkandet
Gunnar Kylén brottades med samma problem som vi 
har idag:  Utvecklingsstörningen eller ”den intellek-
tuella funktionsnedsättningen” var och är ett luddigt 
paraplybegrepp. Den innefattar människor med helt 
olika behov och förutsättningar. Det går knappast att 
göra ett konkret påstående om vad den intellektu-
ella funktionsnedsättningen innebär eftersom det 
man då påstår bara är giltigt för några få. Därför är 
det nödvändigt att också studera hur graden av funk-
tionsnedsättning förändrar individens möjligheter 
att tänka och förstå.  

Mycket av den kunskapsgrund som skapat förståelse för vad utvecklings-
störning är har legat i träda under flera år. Personalutbildningarna har lagts 
ner och forskningen har antingen inriktats på de s k neuropsykiatriska 
diagnoserna eller på inflytandefrågor. De stora kunskapsluckor som idag 
finns inom LSS-verksamheterna fylls nu av glättiga och ytliga presentatio-
ner. I den mån man söker kunskap handlar det oftast om  s k ”evidensbase-
rade metoder” som är helt fixerade vid att studera beteenden.

Kunskaper som inte används
Hans Hallerfors
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 Gunnar Kylén konstaterade att abstraktionsnivån 
hos en person med begåvningshandikapp utveckla-
des långsammare och vid vuxen ålder stannade den 
på en lägre nivå. Men, skriver Gunnar Kylén: ”Den 
långsammare utvecklingstakten gör att en person 
med begåvningshandikapp på varje stadium av sin 
utveckling hinner göra fler erfarenheter än ett nor-
malutvecklat barn, Han kan således inte liknas vid ett 
barn vad gäller den funktionella begåvningen.”

Präglade en generation vårdare
Det var nu äventyret startade! Kyléns teorier om be-
gåvning och begåvningshandikapp och hans ”hel-
hetssyn” på människan trycktes i enkla häften av 
forskningsstiftelsen ALA. De spreds över landet och 
kom att bli en hörnsten i den dåvarande grundut-
bildningen för vårdare. Nu kom nyutexaminerade 
vårdare tillbaka till sina avdelningar, för på den här 
tiden bodde de flesta personer med utvecklingsstör-
ning fortfarande på anstalter, och började se på sitt 
arbete på ett helt nytt sätt. Och på den miljö som man 
arbetade i! För som Gunnar Kylén torrt och sakligt 
konstaterade, så borde man minst vara normalbegå-
vad för att klara av en vistelse i anstaltsmiljö utan att ta 
skada. Ju allvarligare funktionsnedsättning man hade 
desto större skada tog man av anstaltsvistelsen – tvärt 
emot vad man tidigare trott! 

För dem som kämpade för att lägga ner anstalterna 
var Gunnar Kyléns forskning betydelsefull. Han gav 
en vetenskaplig grund för påståendena om anstaltsli-
vets skadlighet, som var svår att förbise.

A-, B-, C-stadierna kom så småningom att bytas ut 
mot beteckningarna grav, måttlig och lindrig utveck-
lingsstörning. Men själva ansatsen, att det var möjligt 
att skapa förståelse, kommunikation och utveckling 
genom att lära sig mer om graden av begåvningsned-

sättning och om individens hela livssituation, kom 
att prägla en generation medvetna vårdare och ar-
betsledare. Det var mycket tack vare dessa kunskaper 
som övergången från omhändertagande omsorger 
på anstalt till personligt stöd i integrerat boende gick 
så smidigt.

Invändningar
Man kan ha invändningar mot vissa av Kyléns slutsat-
ser.  Så är nog t ex inte hans kategoriska påstående 
om att en person på A-stadiet enbart förstår och age-
rar här och nu, helt riktig.  Och en del av dynamiken 
kan lätt gå förlorad i själva klassificeringen. Dessutom 
känns en del termer lite mossiga – men jag använ-
der dem ändå i den här artikeln. Tveklöst är ändå att 
indelningen i stadier och ”helhetssynen” var enkla 
hjälpmedel som gjorde det möjligt att fundera kring 
hur man nådde fram till en individ. Själv minns jag 
t ex en diskussion i en personalgrupp där vi kom fram 
till att all form av ironi för alltid skulle vara bannlyst 
från gruppbostaden. Helt enkelt eftersom ironin för-
utsätter en så hög grad av abstrakt tänkande att den 
också hos personer med lindrig utvecklingsstörning 
skapar förvirring och osäkerhet. Den diskussionen 
hade varit omöjlig utan Kylén!

Nyutgåva
Idag finns en utbredd okunskap inom LSS-verksam-
heterna. Detta kunskapsmässiga tomrum verkar allt 
mer fyllas av glättiga och falska beskrivningar av den 
problematik som följer med utvecklingsstörningen.  

Det finns också ett förakt för de kunskaper som 
Kylén representerar. Bakom påståenden som ”det 
räcker med sunt förnuft” eller ”man kan inte ställa 
några generella kunskapskrav på personalen efter-

Gunnar Kylén, 1929–1994, var 
psykolog och professor i pedagogik. 
Mellan 1968 och 1979 arbetade han 
som vetenskaplig ledare och chef 
för FUB:s forskningsstiftelse ALA 
(anpassning till liv och arbete).
  Gunnar Kyléns forskning var 
inriktad på att förstå utvecklings-
störningen i samspelet mellan män-
niska och miljö. 
Det finns två fantastiska föreläs-
ningar av Gunnar Kylén på www.
kylengunnar.blogspot.se
  I dem utvecklar han sin syn på be-
gåvning och begåvningshandikapp. 
Värda att ses!

Gunnar Kylén, Helhetssyn på 
Människan och Begåvning och 
Begåvningshandikapp. Stiftelsen 
ALA, 2012, 80 sidor. Boken är en 
sammanslagen nyutgåva av två 
häften som första gången utkom 
1979 resp. 1981. Kan beställas från 
Stiftelsen ALA, e-post:
 stiftelsen.ala@ala.fub.se eller
 per tel: 08-508 866 00. Pris 125 kr.
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U nder november har Socialstyrelsen inspek-
terat 100 slumpvis utvalda LSS-boenden för 
vuxna personer med utvecklingsstörning el-

ler autism. Det rör sig om 52 kommuner. 
– Vi vet att det finns stora behov av tillsyn av boende-

miljön för personer med omfattande funktionsned-
sättningar, säger Margaretha Addén Mårtensson som 
är projektledare på Socialstyrelsen. Vi ville försäkra 
oss om att dessa personer får de insatser och goda 
levnadsvillkor som de har rätt till enligt lag. Därför 
har vi  fokuserat på de boendes inflytande, delaktig-
het och självbestämmande.

Socialstyrelsen har även bedömt om lokalerna är 
lämpligt utformade, vilken bemanning som finns, 
den dokumentation som förs i bostäderna samt vil-

S ocialdepartementets broschyr ”Från särskola 
till arbete” är en av de elegantaste jag hållt i 
min hand. Den har ett stort format med en 

mängd fina foton. Den är övertygande, lättläst och 
innehåller viktig information. 

Men så rör det sig också om något av det mest an-
gelägna i vårt samhälle – hur ska man kunna minska 
antalet ungdomar som får förtidspension varje år ge-
nom att ge dem en plats i arbetslivet? Hur ska man 
kunna hindra ett permanent utanförskap?

Det påminner om den lika omöjliga uppgift som vi 
hade på 1980-talet: Hur skulle vi kunna ge bostad åt 
alla med funktionshinder i vårt samhälle, alla tiotu-
sentals som nu skulle flytta från våra anstalter. Men 
det gick! 

Den första tredjedelen av broschyren beskriver 
lyckade anställningar på ICA och Max Hamburger 
och andra – vi känner dem alla. Det är uppfriskande 
läsning och ger en nödvändig inspiration, men än så 
länge är det tyvärr ytterst få som fått ta del av dessa 
eller liknande anställningar. 

Sedan kommer ett par sidor om hur arbetsgivaren 
faktiskt kan dra fördelar av en sådan anställning, om 
vilka bidrag och vilket stöd man kan få från samhället 
och goda råd både till den som anställer och till den 
som söker jobb. Allt  känns vederhäftigt, genomarbe-
tat och meningsfullt. 

Den enda siffra som 
nämns är dessbättre fel. 
Ulf Kristersson skriver att 
drygt 6 000 ungdomar 
beviljas förtidspension 
varje år. Antalet är nå-
got under 3 000. 

Cirka 2 000 av dem 
lämnar gymnasiesär-
skolan varje år. Det 
finns inga undersök-
ningar som visar vad 
som händer dem år för år, 
men flertalet lär skrivas in på daglig verksam-
het enligt LSS varifrån sedan kampen för utskrivning 
börjar. Detta tas inte upp i broschyren.  

Problemen med arbete i det öppna samhället lig-
ger i att ta vara på möjligheterna och tillämpa det 
stöd som faktiskt finns att få och att inse vikten av 
systematik i insatsen. Men avgörande är tillgången av 
erfarenhetsrika och engagerade personer, beredda 
att misslyckas och beredda att ta nya tag. 

     K G

Från särskolan till arbete
Socialförsäkringsministern publicerar sig

Socialdepartementet. Från särskolan till arbete. 26 
A4-sidor. 2012. Artikelnr. S2012.009. Kan bestäl-
las från www.regeringen.se (sök på publikationer) 
Gratis. 

ken kompetens personal och verksamhetschef har. 
– Vi har även tagit reda på om det förekommer 

skydds- och tvångsåtgärder, berättar Margareta Ad-
dén Mårtensson. Och de gode männen har fått be-
svara en enkät.
 I 10 av kommunerna granskades också skälen bak-
om långa väntetider för verkställande av LSS-beslut. 
Främst är det beslut om bostad med särskild service 
och beslut om kontaktperson som kan dröja länge. I 
januari i år fanns det 841 LSS-beslut om bostad med 
särskild service för vuxna i landets kommuner som 
inte var verkställda.
  Resultatet av inspektionerna kommer att redovisas 
till regeringen i mars 2013 och i Socialstyrelsens till-
synsrapport samma år.

Äntligen tillsyn

som stödet är så individuellt” ligger en påfallande 
nonchalans och nedvärdering av vilka krav man mö-
ter i arbetet med stöd till personer med omfattande 
funktionsnedsättningar.

Istället möter man ibland en övertro på KBT-inspi-
rerade modeläror där beteendet står i centrum och 
personalen instrueras att föra listor över oönskade 

uttryck. Att dessa s k ”evidensbaserade metoder” på 
fullt allvar lanseras som metoder för arbete i grupp-
bostad är i sig ett mått på hur långt vi hamnat från 
Kyléns humanistiska insikter.

Därför är det en välgärning att FUB:s forsknings-
stiftelse ALA nu har gett ut två av Kyléns häften i ny-
utgåva. 
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G jorde vi rätt eller inte? Det är en fråga som 
många anställda på gruppboenden ställer 
sig när de försöker få de boende att ändra 

en livsstil som bedöms som hälsofarlig. 
Citatet ovan handlar om en kvinna med utveck-

lingsstörning som vägde så mycket att hennes hälsa 
hotades. I det läget tyckte personalen på gruppbosta-
den att de måste försöka hjälpa till och skapa sunda 
vanor. Tanken var givetvis att uppmuntra kvinnan att 
äta nyttigare, men i efterhand fanns tvivlet ändå kvar: 
Fick brukaren vara med och bestämma?

Fel val?
Den här artikeln utgår från två rapporter från FoU-
Södertörn som handlar om det dilemma som per-
sonalen på gruppbostäder måste hantera då de bo-
ende äter eller dricker för mycket samtidigt som de 
ska uppmuntras till självständighet och att göra egna 
val. Hur ska man som anställd agera när de boende 
gång på gång gör ”fel” val? 

Studien består av tre delar: dels vad forskningen 
säger, dels en kartläggning av omfattningen av bo-
ende med livsstilsproblem, dels en insamling av ex-
empel på hur anställda på gruppbostäder arbetar 
framgångsrikt. 

Kartläggningen gick till på så sätt att samtliga en-
hetschefer (75 av 77) för gruppbostäder i nio söder-
törnskommuner telefonintervjuades om hur många 
brukare i deras respektive verksamhet som åt för 
mycket eller för lite mat och hur många som drack 
alkohol på ett problematiskt sätt. Frågorna innehöll 
inga exakta mått på övervikt eller alkoholmissbruk, 
såsom BMI eller mängd på alkohol. Istället bad vi 
enhetscheferna att bedöma hur många som åt eller 
drack på ett sätt som de ansåg vara bekymmersamt. 

Var går gränsen?
Frågan om var gränsen går för övervikt och alkoho-
lintag är komplicerad. Enskilda människor gör olika 

värderingar om vad som är övervikt och vad som är ett 
stort alkoholintag. Dessutom kan toleransen variera 
beroende på om personen är utvecklingsstörd eller 
ej. Många som inte har någon utvecklingsstörning 
äter mycket mat och är överviktiga. Liksom många 
dricker alkohol i måttliga mängder eller mer än det. 
Men får personer med utvecklingsstörning dricka öl 
på den lokala puben? Kan de dela på en flaska vin 
på lördagskvällen? Har vi lägre tolerans för deras al-
koholbruk? Värderingar komplicerar synen på hur 
mycket mat och alkohol personer med utvecklings-
störning får inta.

Ett reellt problem
Studien innehåller alltså flera metodmässiga svårig-
heter som också visar på dilemmats komplexitet. 
Trots detta så finns ändå ett reellt problem – vissa 
boende äter eller dricker så mycket att de riskerar 
sin hälsa. Eftersom personalen har ett ansvar för de 
boende måste de både se till att personen lever häl-
sosamt och respektera brukarens självbestämmande. 
I kartläggningen var det därför inte viktigt att veta 
exakt hur många boende som var under- eller över-
viktiga eller drack för mycket utan att visa hur omfat-
tande problemet var för de anställda. 

Tillsammans ansvarade de intervjuade enhetsche-
ferna för stödet till ca 960 boende med utvecklings-
störning. Av dem bedömde cheferna att 81 personer 
hade pågående problem med över- eller undervikt, 
alkohol eller andra droger. 

De anställda får ta ansvaret
Konflikten som det innebär att uppmuntra till själv-
ständiga val samtidigt som dessa val kan medföra sto-
ra hälsofaror nämns inte i lagstiftningen. Det tycks 
som om lagstiftare inte kunnat ana möjligheten att 
personer med utvecklingsstörning ”väljer fel”. Det 
betyder att de anställda måste ta ansvar för att lösa 
dilemmat. Hur hanterar då personalen sådana situa-

blir ett dilemma
Kristina Engwall och Hjördis Gustafsson, FoU Södertörn

”Jag kan ju ibland tänka att gud körde jag bara över henne? Tyckte hon att det vi 
planerade var kul, eller gjorde hon det inte? För jag lutade mig hela tiden kanske 
åt det här: ansvaret, omvårdnaden, hon ser inte själv konsekvenserna, hälsan 
och det vi höll på med. Och vi höll på och tjatade och tjatade. Vi kanske glömde. 
Var hon med och bestämde? Vi tyckte nog det då, men ibland kan jag tänka att: 
Nej det kanske hon inte var? Så det här är verkligen ett dilemma hela tiden.”

När mat och alkohol 
i gruppbostaden
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tioner?
I telefonintervjuer med 

enhetschefer för gruppbo-
städer bad vi om exempel 
på arbetssätt som varit fram-
gångsrika, det vill säga då 
personer lyckats gå ner i vikt 
eller komma bort från ett al-
koholmissbruk. De som hade 
goda exempel träffade vi och 
intervjuade en gång till. 

Personalens ambivalens
Vår något naiva förhoppning 
var att vi skulle kunna samla 
in konkreta tips att arbeta 
efter. Men intervjuerna kom 
för det mesta att handla om 
den ambivalens som persona-
len uttryckte om huruvida de 
hade arbetat med motivation 
eller om de passerat gränsen 
till övertalning. 

En anställd berättar: ”Vi 
skrev en handlingsplan. Och 
hon gav tillåtelse då, för det 
lät ju så hemskt. Vi tog bort 
allting. Hon fick bara ha 
frukt hemma, och morötter 
typ”.

En annan anställd berät-
tar om hur de uppmuntrade en överviktig kvinna 
till promenader genom att hon gick ärenden: ”Hon 
gick med post varje dag som ett uppdrag då lite för-
täckt. [---] Så hon gick med posten varje dag, oavsett 
om det var post eller inte.” Kvinnan som gick med 
post var nöjd. Hon kom ut på promenad och fick en 
kopp kaffe på andra boenden, men var det riktigt att 
låta henne gå med låtsaspost? Intervjuerna präglas av 
reflektioner om huruvida de arbetssätt de tog till var 
bra på så sätt att brukaren verkligen var inkluderad 
och med på noterna. Ur viktperspektiv var dessa ar-
betssätt framgångsrika. 

Andra konkreta tips kom fram i intervjuerna såsom 
att dela upp mat i portionsförpackningar, träna till-
sammans, hitta bra och lugna träningsmiljöer samt 
laga mat tillsammans. Dessutom framkom andra vik-
tiga saker som att arbeta långsiktigt, uppmuntra och 
att diskutera inom personalgruppen.  

Ta hjälp av professionella
Mat, alkohol och träning är laddade och omdiskute-
rade ämnen. Idag konkurerar bantningsmodellerna 
med varandra – från tallriksmodellen till LCHF.

Några av de intervjuade påtalade vikten av att ta 
hjälp av professionella som dietister och arbetstera-
peuter för att undvika att brukaren utsätts för perso-
nalens nycker när det gäller bantningsmetod. 

Det finns även stora vinster med att kontakta an-
dra professionella, som psykologer, för att få hjälp 
med att utröna varför brukare har svårigheter runt 
mat eller alkohol. Skälen kan exempelvis vara annor-

Bilden är hämtad från baksidan på skriften ”När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett 
dilemma”. Tecknare: Karin Nyberg.

Karin Steive, Rapport 2012. När mat och alkohol på 
gruppbostaden blir ett dilemma – om livsstilsrelaterad 
problematik bland personer med utvecklingsstörning. 
FoU-Södertörns skriftserie nr 106/12.
FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet 
som ägs av ett antal kommuner i södra och sydvästra 
Stockholms län. Arbetsfältet är individ- och familjeomsor-
gen samt funktionshinderområdet (inklusive socialpsykia-
trin). Rapporter från FoU-Södertörn går att ladda ned från: 
www.fou-sodertorn.se  
Kristina Engwall är docent i historia och forskningsledare. 
Hjördis Gustafsson är forskningsassistent.

lunda perception så att man inte tolkar hunger- eller 
mättnadskänslor rätt, man kanske är beroende av en 
viss konsistens för att vilja äta eller man tycker det är 
svårt att äta tillsammans med andra eftersom sinnes-
intrycken blir så många.

Diskutera och reflektera i arbetsgruppen
Det dilemma som personalens ställs inför när en bo-
ende har livsstilsrelaterade problem och de bör agera 
men inte kränka eller göra något mot den boendes 
vilja, måste lyftas upp och diskuteras. Det handlar 
om svåra gränsdragningar som kräver eftertanke. 
Studiens övergripande resultatet är att det inte finns 
ett enda arbetssätt som löser alla problem och att det 
allra viktigaste är att diskutera och reflektera inom 
arbetsgruppen.
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Uppmuntra till bra måltider. Till dig som ansvarar 
för måltiden i gruppbostäder och servicebostäder. 
2012. Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinsti-
tut. 20 sidor. Skriften finns för nedladdning på Livs-
medelsverkets hemsida: www.slv.se  + sök på Upp-
muntra. Den kan också beställas gratis från deras 
webbutik. Art.nr: KU7:34

Det finns ett ökat intresse på gruppbostäderna 
att arbeta mot övervikt och alkoholmissbruk, 
men ingen har mig veterligt försökt samla 

erfarenheten. Om det har nu pol. master och jur. 
kand Anahita Assadi skrivit en liten lättläst och över-
siktlig skrift. Hon har intervjuat 75 verksamhets- och 
enhetschefer i nio kommuner på Södertörn i Stock-
olms län. De ansåg att ungefär tio procent av bru-
karna hade problem med mat, alkohol eller andra 
preparat. 

Rätten till självbestämmande är själva navet i lagen 
om stöd och service. När det gäller det som förfat-
tarna kallar livsstilsrelaterade problem kan det bli 
svårhanterligt. Därför måste varje personal som vill 
försöka att lösa sådana problem ta till sig vad förfat-
tarna tydligt och klokt skriver om etiken som styr 
självbestämmandet och om begreppet normalitet. 
Det är utmärkta avsnitt för samtal i personalgruppen 
och faktiskt även avgörande för framgång med den 
påverkan man planerar.

I internationell forskning kring övervikt och miss-
bruk framkommer att personer med utvecklingsstör-
ning är överrepresenterade. Personer med lindrig 
utvecklingsstörning är mer överviktiga än övriga och 
stödåtgärder i form av t ex hälsocoach tycks ge effekt. 
Men om stödet minskar så minskar också effekten. 
Alkohol brukas mindre ofta än bland övriga befolk-

ningen. Kontinuerliga insatser, helst av hela nätver-
ket, förespråkas av de flesta experter. 

Huvuddelen av skriften handlar om förekomsten  
och hur problemen ter sig. De med alkoholmissbruk 
får sällan någon behandling och reguljär missbruks-
behandling tycks fungera dåligt. Socialarbetare i 
form av personalen på gruppbostaden tycks vara det 
huvudsakliga stödet. Övervikt tycks inte vara vanliga-
re än bland befolkningen enligt denna kartläggning. 
Följdsjukdomar som diabetes och högt blodtryck var 
vanliga. 

Personalens vanligaste strategi var att samtala, be-
gränsa ekonomin och måltidsportionerna. Man ut-
övar en slags makt över brukarna samtidigt som det 
är svårt att lyckas utan brukarens motivation. 

Personalen har svårt att hitta verkningsfulla sätt att 
arbeta. Önskan om mer kunskaper och hur man kan 
göra är stor. FOU-Södertörn planerar därför att skri-
va en särskild rapport om de framgångsfaktorer som 
man iakttagit och ge tips på alternativa strategier. 

          K G  

Svårt att lyckas om inte 
                motivationen finns

Uppmuntra till bra måltider

Ä ntligen har det kommit goda råd och tips om 
måltider för dem som bor i gruppbostäder. 
Om det kan man läsa i en 20-sidig broschyr 

som publicerats av Livsmedelsverket och Statens folk-
hälsoinstitut. Den gäller både när man äter gemen-
samma  måltider eller ger stöd till måltider i den egna 
lägenheten. Det finns många uppfattningar om vad 
som är nyttig mat, men här får man officiella kostråd 
som står på vetenskaplig grund.

I broschyren tar man upp balansen mellan den bo-
endes rätt att få bestämma själv och personalens skyl-
dighet att ”minska och förebygga lidande och främja 
välbefinnande”. Det är inte alltid så lätt – ofta måste 
personalen få stöd av någon som har kostkompetens 
och  kunna tillfråga dietist i individuella fall. 

Broschyren hör hemma i varje gruppbostad och 
daglig verksamhet. Här får föreståndaren/enhets-
chefen ett bra material för personalens kompetens-
utveckling.

Anahita Assadi, Rapport 2012. Att hantera övervikt och 
alkoholmissbruk – exempel från gruppbostäder för perso-
ner med utvecklingsstörning. FoU-Södertörns skriftserie nr 
110/12.

Ytterligare en rapport från FoU-Södertörn:
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Det är alldeles fullt med cafégäster på Johans 
fik i centrala Jönköping. Maria Idéhn och 
Gerd Claesson får stå en bra stund i kön för 

att beställa. De hinner diskutera igenom noga vad de 
ska välja. Det blir en bakad potatis för Gerd och en 
paj för Maria. Och så något sött efteråt. 

– Vi brukar gå ut och fika, berättar Gerd. 
– Ja, vi är mycket för att äta och fika, skrattar Maria. 
Efter 23 år har de lärt känna varandra väl och vet 

vad båda uppskattar att göra tillsammans. Idag fung-
erar deras relation smidigt. Riktigt så enkelt har det 
inte varit hela tiden. I början kunde Gerd bli väldigt, 
väldigt ilsken och Maria förstod inte alltid varför. 

Fick inte veta så mycket
Det var 1989 som hon hörde av sig till Jönköpings 
läns landsting och erbjöd sig att bli kontaktperson. 
Då var hon 31 år. Landstingets tjänsteman föreslog 
att hon skulle bli kontaktperson till Gerd.

Gerd fick inte veta så mycket om Maria mer än att 
de skulle bli kompisar om båda ville. 

Sedan dess har mycket hunnit hända i bådas liv. 
Maria fick en dotter som nu är 22 år. Gerds mam-
ma, som Maria och Gerd ofta brukade hälsa på både 
hemma och senare på äldreboendet, finns inte mer. 
När hon dog var Maria ett extra stort stöd för Gerd. 
Hon bävade inför begravningen och tyckte det kän-
des tryggt att Maria och hennes dotter var med. Efter 
ceremonin gick de tre, och den person som är Gerds 
kontaktkvinna på gruppbostaden där Gerd bor, och 
fikade tillsammans.   

Gerd ringer ofta
Genom alla åren har Maria och Gerd haft regelbun-
den kontakt. De talas vid i telefon flera gånger i veck-
an. Det är alltid Gerd som ringer när hon vill prata, 
det är en tyst överenskommelse mellan dem att det 
ska vara så. 

– När min dotter var liten var vi en del hemma hos 
mig och vi var hembjudna till Gerd på middag då 
och då. Annars har det blivit många utflykter, säger 
Maria. 

De räknar upp en lång rad olika platser som de be-
sökt. Astrid Lindgrens värld är en av favoriterna. 

– Jag gillar Madicken. Och jag tog lilla Lisabeth i 
famnen och dansade runt med henne. Då hade jag 
roligt! utbrister Gerd. Och fortsätter:

– Senaste gången fick jag åtta autografer. Jag samlar 
på autografer. Vi hade tur med vädret också. Men det 
har vi alltid. 

Gerd är en stor djurvän, så det har blivit många be-
sök i Borås djurpark. En annan återkommande höjd-
punkt är konserten Klingande julkort i en av stadens 
kyrkor. 

–Vem är det som hittar på vad ni ska göra? 
– Båda!

Viktigt att hålla kontakt med släkten
Maria har varit angelägen om att Gerd ska få träf-
fa sina släktingar som bor i Småland. De är inte så 
många men Maria tänker att kontakten ändå ger en 
känsla av att vara en del i ett sammanhang. Gerds 

Kontaktperson

      kan vara en relation 

        för livet

För 23 år sedan ansökte Gerd Claesson om 
att få en kontaktperson enligt den dåvarande 
omsorgslagen. Maria Idéhn hade samtidigt 
kontaktat landstinget och meddelat att hon 
kunde vara kontaktperson till någon. Det 
blev början på en relation som varat genom 
många skeden i livet.
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mammas grav får regelbund-
na besök. Maria berättar att 
 ibland när de bestämt att de 
ska göra en utflykt kan det 
kännas lite tungt innan. 

– Det går ju mycket tid och 
jag vet aldrig hur det ska bli. 
Om Gerd ska vara på gott hu-
mör eller inte. Men sedan ef-
teråt känner jag mig som en 
drottning. Då är jag så nöjd 
med vad vi gjort. 

Gerd tycker mycket om Ma-
rias vänner, hon frågar efter 
dem, pratar om dem med 
värme och uppskattar när hon 
också får träffa dem.  

Jobbet är viktigt
En sak som de båda har ge-
mensamt är att de tycker att 
jobbet är viktigt. Maria är för-
handlingschef på Jönköpings 
kommun och Gerd älskar sitt 
jobb på kommunens dagverk-
samhet. Hon har tidiga mor-
gonvanor, går ibland upp re-
dan klockan fyra, fast hon inte 
börjar jobba förrän nio. Och 
hon avskyr att ta semester. 

–  I år fick jag dela upp se-
mestern i kortare perioder så 
att det inte blev så lång ledig-
het varje gång. Det var bra. 

Känns bra
Gerd börjar bli rastlös och när 
vi nästan fikat klart försvinner 
hon utan förvarning ut i reg-
net. Maria blir lite orolig men 
tror att hon ska komma tillba-
ka. Det gör hon också. 

– Jag måste åka hem nu om 
jag ska hinna se Dallas innan 
jag somnar ! förklarar hon. 

Nu visar det sig att hon inte 
har pengar till bussen. Hon 
behöver få pengar av sin gode 
man för att ladda busskortet 
och det har inte hunnits med. 
Så Maria följer med och fixar. 

– Maria är snäll, säger Gerd 
och vinkar hej då.  

– Det känns bra för mig om 
jag kan bidra till att Gerd får 
ett rikare liv, säger Maria. 

Text och bild: Anna Fredriksson
www.ordomening.blogspot.se

Maria Idéhn har lång erfarenhet av att vara kontaktperson. Här delar 
hon med sig av sina bästa råd till dig som vill bli kontaktperson: 

• Be att få veta så mycket som möjligt av den som ger dig 
uppdraget.

• Att gå in i en relation med någon som är olik dig själv är 
givande men krävande. Tänk över vad du själv vill få ut. 

• Sätt lagom höga ambitioner för umgänget.

• Tålamod och anpassningsförmåga behövs.

• I en kontaktpersonsförening kan du träffa andra med 
liknande uppdrag och få råd och stöd. 

• Be om hjälp om du har frågor. Jag har vänt mig till per-
sonalen på gruppbostaden när jag undrat något.
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M aria Strömbom är en 28-årig kvinna med 
svåra funktionshinder. Hon har sedan 2003 
av Ljusnarsbergs kommun beviljats bostad 

med särskild service enligt LSS på Sanna gård i Leke-
bergs kommun. Sanna gård  är ett socialpedagogiskt 
institut där de boende lever tillsammans med perso-
nal och deras familjer.

Två domstolar gav mamman rätt
2010 beslöt sociala utskottet i Ljusnarsbergs kommun 
att placeringen skulle sägas upp och Maria Ström-
bom skulle erhålla en plats i ett gruppboende i kom-
munen. Beslutet överklagades av hennes gode man.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg 
att, med hänsyn till Maria Strömboms särskilda för-
utsättningar, så skulle hon få bo kvar. 

Kommunen överklagade kammarrättens dom till 
Högsta Förvaltningsdomstolen. 

Socialstyrelsens yttrande
Socialstyrelsen skrev i sitt yttrande till domstolen att 
Maria Strömboms nuvarande boende på Sanna gård 
har en antroposofisk och läkepedagogisk profil. Den 
ger en uttalad och tydlig särprägel i förhållande till 
andra gruppbostäder. Stödet har fungerat väl och 
har stärkt hennes förmåga att leva ett självständigt liv. 
Boendet har bidragit till att tillförsäkra henne goda 
levnadsvillkor. ”Det är ställt utom all tvivel att det vore 
ett stort ingrepp i hennes liv och integritet att mot 
hennes vilja låta henne flytta till ett gruppboende av 
annan karaktär.”

Socialtyrelsen refererar till ett enigt intyg från två 
läkare att en flyttning från det nuvarande boendet 
med stor sannolikhet skulle försvåra en fortsatt gynn-
sam utveckling och även innebära en allvarlig risk för 
försämring psykiskt och av epilepsin.

Vidare skriver Socialstyrelsen att det stadgas i  LSS 
att verksamheten ska vara grundad på respekt för 
den enskildes självbestämmanderätt och integritet. 
Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges 
inflytande och medbestämmande över insatser som 
ges. Man refererar till propositionen där det står att 

den enskilde ska ha ett direkt inflytande på utform-
ningen av insatsen och genomförandet av den. 

Hur en insats verkställs faller normalt inom kom-
munens egen rådighet skriver Socialstyrelsen, men 
samtidigt måste stor vikt fästas vid kravet på att den 
ska vara varaktig och anpassad till den enskildes be-
hov. Med hänsyn härtill och till att den enskilde ge-
nom insatserna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor 
har kommunen inte haft rätt att ändra beslutet om 
insats i form av bostad med särskild service på så sätt 
att Maria Strömbom tvingas flytta till ett gruppboen-
de i hemkommunen.

Högsta Förvaltningsdomstolen
Men Högsta Förvaltningsdomstolen gjorde en annan 
bedömning. Så här skrev man (28 september 2012, 
mål nr 5994-11):
”I ett mål såsom det förevarande har domstolen … be-
gränsat prövningen till om den enskilde tillförsäkras 
goda levnadsvillkor genom beslutet om ändrat genom-
förande av den tidigare beviljade insatsen …
  Enligt LSS är utgångspunkten att den enskildes behov 
ska tillgodoses i den egna kommunen. …
  Förhållandena kan vara sådana att en kommun, trots 
att den uppfyllt sin planeringsskyldighet, inte har möj-
lighet att erbjuda den enskilde en gruppbostad i den 
egna kommunen förrän förhållandevis lång tid efter 
det att behovet uppstått ... I avvaktan på lämpligt bo-
ende för den funktionshindrade måste i sådant fall be-
slut om insatser i form av bostad med särskild service 
verkställas i en annan kommun. Detta bör emellertid 
principiellt ses som en övergångslösning till dess möj-
ligheter skapats att erbjuda ett lämpligt boende i den 
egna kommunen. Detta förutsätter att kommunen kan 
besluta om ändring av genomförandet av tidigare be-
slutade insatser.
  Maria Strömbom hade vid tiden för kommunens nu 
överklagade beslut bott på Stiftelsen Sanna i sex och 
ett halvt år. Hon hade under denna tid fått starka band 
till såväl personalen som till övriga boende... Det för-
hållandet att Maria Strömbom har bott i sitt nuvarande 
boende under förhållandevis lång tid hindrar i och för 

Nu tvingas hon flytta

I nio år har Maria Strömbom bott på ett läkepedagogiskt institut, men 
nu har hemkommunen beslutat att hon ska flytta till en gruppbostad i 
kommunen trots att hon vill stanna. Läkare intygar att en flyttning utgör 
en allvarlig risk för hennes hälsotillstånd och två domstolar anser att 
hon bör få stanna. Men Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att 
det inte finns några hinder för förflyttningen.

Efter nio år i samma bostad

Karl Grunewald
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sig inte att hon kan anses tillförsäkras goda levnadsvill-
kor genom den gruppbostad som kommunen numera 
erbjuder. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens me-
ning får så anses vara fallet.
  Att tvingas flytta innebär alltid en påfrestning. Utred-
ningen i målet ger vid handen att denna påfrestning 
kommer att vara påtaglig i Maria Strömboms fall. Det 
är dock möjligt att minska de negativa konsekvenserna 
av en flyttning genom god framförhållning och plane-
ring samt adekvata förberedelser. I målet är utrett att 
kommunens avsikt bl.a. är att dess personal, utöver 
viss kompletterande utbildning, ska lära känna Maria 
Strömbom i hennes nuvarande boende. En planering 
för inskolning, kompetensutveckling och överflyttning 
har gjorts. De olägenheter som är förknippade med 
att Maria Strömbom tvingas flytta från en invand miljö 
hindrar enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening 
därmed inte att hon kan anses tillförsäkras goda lev-
nadsvillkor genom kommunens beslut att ändra ge-
nomförandet av den beviljade insatsen. Högsta förvalt-
ningsdomstolen förutsätter att kommunen ger Maria 
Strömbom den tid för anpassning till de nya förhållan-
dena som hon kan behöva.”
Susanne Billum, Olle Stenman, Erik Nymansson, Henrik 
Jermsten, Anita Saldén Enérus och Katarina Petkovska, fö-
redragande. ”

Kommentar
Högsta Förvaltningsdomstolen begränsar sin pröv-
ning till om Maria Strömbom kan tillförsäkras goda 
levnadsvillkor i en gruppbostad i kommunen. 

Man tar inte ett dugg hänsyn till att det här gäller 
en person med begränsad förmåga att förstå varför 
hon inte ska få behålla de vänskaper och beroenden 
som hon förvärvat. Domstolen väger inte heller in  
respekten för självbestämmande och inflytande över 
de insatser som planeras. 

Man nonchalerar helt Socialstyrelsens uttalande att 
det är det ställt utom all tvivel att det vore ett stort 

ingrepp  i hennes liv och integritet att mot hennes 
vilja låta henne flytta till ett boende av annan karak-
tär och att det skulle innebära en allvarlig risk för 
försämring av hennes psyke och av hennes epilepsi. 
Det är sensationellt.

För dem med intellektuella funktionshinder, för 
dem som har svårt att förstå och göra sig förstådda, 
är själva kärnan, hjärtat, i Lagen om stöd och service vad 
som stadgas om respekten för den enskildes självbe-
stämmande och integritet. Det är dessa bestämmel-
ser som avgör  innehållet i alla andra paragrafer, det 
är denna respekt som symboliserar omvälvningen 
från subhumana varelser för ett halvt sekel sedan till 
dagens att få leva som andra.

Betydelsen av självbestämmandet över livsvillko-
ren förstod politikerna som antog LSS, men de fem 
regeringsråden lever kvar i uppfattningen att det är 
den materiella utformningen som är huvudsaken. 
Den kan man manipulera och den kan man kvitta 
från den ena orten till den andra, även om det kan 
vara påfrestande att tvingas flytta dem emellan. 

Högsta Förvaltningsdomstolen anser att en place-
ring i en annan kommun är berättigad då kommu-
nen saknar plats i gruppbostad. Men det ska ses som 
en övergångslösning, skriver man. Samtidigt står det 
i LSS att en insats ska vara varaktig, den enskilde ska 
kunna lita på att insatsen ges så länge behov förelig-
ger. En övergångslösning på nio år kan inte accep-
teras. Då måste kriteriet varaktighet vara avgörande. 
Detta borde domstolen tagit upp och rättat sig efter. 

Domen är ofullständig och slarvigt utformad. Den 
andas en obehaglig nonchalans och ett förlegat syn-
sätt på den som har det som svårast att göra sig gäl-
lande i vårt samhälle.

Det märkliga – för att inte säga löjliga – i detta spel 
är att ingen säger vad det i är fråga om: Kommunen 
vill tjäna pengar på att fylla upp en gruppbostad där 
en plats blivit ledig. 

H andikappHistoriska Föreningen har gett ut 
en liten skrift i A5-format om tillkomsten och 

utvecklingen av insatser för funktionshindrade. Det 
rör sig om 40 sidor om alla slags insatser ända från 
1700-talet. I all korthet får man en verkligt bra över-
blick. Men siffrorna kring steriliseringarna är inte 
lätta. Det var inte 63 000 som tvingades eller över-
talades att låta sterilisera sig. Det var hälften av dem 
– illa nog. 

Skriften avslutas med nio sidor med en förteckning 
av årtalen. Åren för tillkomsten av lagarna är som mil-
stolpar. Därför är det synd att man glömt 1954 års lag 
för undervisning och vård av psykiskt efterblivna. 

Årtalen i utvecklingen

HandikappHistoriska Föreningen. Åratal – ur han-
dikapphistorien. 2012. 56 sid.  Enstaka exemplar 
utan kostnad kan beställas från e-post: Margareta.
Persson@nordiskamuseet.se

K lara mera är en mångårig verksamhet inom 
Stockholms läns landsting där man i en lägen-

het presenterar olika typer av begåvningsstöd. För 
flera år sedan gav man ut boken Klara mera med be-
gåvningsstöd. Den redogjorde på ett lättfattligt sätt för 
olika typer av  hjälpmedel och hur man använder 
dem.

Nu kommer denna klassiker i uppdaterad nyutgå-
va. Den är ett måste för varje gruppbostad och dag-
liga verksamhet! 

Boken, som är skriven av Elisabeth Lindström, Eva 
Oknemark och Birgitta Wennberg, finns för ned-
laddning på Klara Meras hemsida. Gå in på 

                   www.habilitering.nu 
och klicka fram till  Klara Mera. Vill du beställa bo-
ken och bor utanför Stockholms läns landsting kos-
tar den 100 kr. Annars gratis.

Klara Mera
    Klassiker i nyutgåva
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golvet. De flesta föredrar att sitta kvar i rullstolarna 
framför att lägga sig i den stora högen av kuddar mitt 
i rummet. Audiorama ger en föreställning med olika 
kortare stycken av ljudkonst, särskilt utvalda för att 
passa en publik bestående av personer med grava 
funktionsnedsättningar.

Unik anläggning
Det är Karin Starre som tar emot besökarna och hon 
ger en kort bakgrund till Audiorama. Vi befinner oss 
i en alldeles unik anläggning, berättar hon. 

P å Skeppsholmen, mitt i Stockholm, bara ett 
par hundra meter från Moderna museet, lig-
ger en lokal som en gång i tiden var en torped-

verkstad. Där huserar nu Audiorama – en av världens 
få scener som endast arbetar med ljud. Under våren 
började de ge föreställningar direkt anpassade till 
personer med utvecklingsstörning. 

Just idag är det personer från Kungsholmens dag-
liga verksamhet som är på besök – de flesta med 
flera olika sorters funktionshinder, majoriteten rull-
stolsburna. De rullar in och blir sittande i en ring på 

Ljud som konst
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– I forskningssyfte finns visserligen flera liknande 
runt om i världen, oftast då knutet till något univer-
sitet, men som teater, som publik verksamhet, är Au-
diorama i Stockholm faktiskt den enda i världen, vad 
vi vet, säger hon.

Man ser att hon är lite stolt, Karin, när hon berättar. 
Det kan man förstå för det var hon som kläckte idén 
för flera år sedan när hon gick på kulturvetarlinjen 
på Stockholms universitet. Tillsammans med Mag-
nus Brunskog, konstnärlig producent, och Marcus 
Wrangö, teknisk producent, lyckades hon förverkliga 
sin idé.  

Rummet vi befinner oss i är stort ungefär som ett 
klassrum och var från början en sprängbassäng. Den 
byggdes 1880 och tillhörde, som så mycket annat på 
Skeppsholmen, militära anläggningar. Nu är det ett 
”ljudtempel”, som en journalist tidigare beskrivit det. 
Ett rum för ljudkonst.

I taket hänger en rund metallramp där högtalare 
sitter fast. Allt som allt är det 21 högtalare i rummet. 
Belysningen är nedtonad och det ska senare visa sig 
att det förutom det fantastiska ljudet också ges en fin 
och behaglig ljusshow med olika färger. 

Helt ljudisolerat
Innan förställningen börjar råder en väldigt speciell 
sorts tystnad.

– En del är oroliga för att det ska vara för hög volym, 
säger Karin, men det är tvärtom, eftersom ljudet är 
så bra behövs ingen hög volym. Rummet är helt ljud-
isolerat så inga ljud kan komma in och inga ljud kan 
komma ut. Vi styr allt ljud i lokalen.

Att ljudteater skulle kunna vara av intresse för till 
exempel blinda eller personer med nedsatt syn ver-
kade logiskt, så Karin tog i ett tidigt skede av Audiora-
mas tillkomst kontakt med  Synskadades riksförbund, 
som de också samarbetade med när de byggde rum-
met.  

Att det skulle vara något som kunde passa för per-
soner med utvecklingsstörning hade hon själv inte 
”räknat ut”.

Det var Jenny Åhsberger, fritidsutvecklare på Stock-
holms idrottsförvaltning som kom på den idén. Re-
dan innan Audiorama stod färdigbyggt förstod hon 
att det skulle vara något som kunde passa personer 
med grav och måttlig utvecklingsstörning – en mål-
grupp det annars kan vara svårt att hitta aktiviteter 
för. 

Jenny tog kontakt med Händelseriket Lagunen på 
Stockholms läns landsting, som i sin tur inledde sam-
arbetet med Audiorama.  Tillsammans utvecklade de 
ett program och körde en testomgång, vilket visade 
sig väldigt lyckat.

Samarbetet med Lagunen har även utmynnat i en 
föreställning direkt skriven för personer med måttlig 
utvecklingsstörning som utgår från Jules Vernes ro-
man Resan till jordens medelpunkt.

Fågelsång
Under föreställningen gång lyssnar alla besökarna på 
rösterna och ljuden. Alla ser väldigt avspända ut, och 
några ser ut att falla i en sorts slummer. Favoriten 
bland besökarna tycks vara ett litet stycke med fågel-
sång, över hundratals fåglar och ett annat med ljud 
från en djungel. Några av de rullstolsburna spricker 
upp i stora leenden och kan inte riktigt sitta still i 
rullstolen.

Från torpedverkstad till ljudkonst på 100 år. Får 
man säga att utvecklingen går framåt? 
TIPS!
Om ni vill läsa mer om torpedverkstan (och andra 
gamla militära anläggningar på Skeppsholmen): gå 
in på Statens fastighetsverks hemsida, www.sfv.se. Sök 
på ”Torpedverkstan”.
Audioramas hemsida: www.audiorama.se.

Ljud som konst

Text och bild: Erik Tillander.
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V i lever i ett ojämlikt samhälle. Trots år av jäm-
ställdhetssträvanden tar kvinnor mer ansvar 
för hem och familj medan män tjänar mer 

pengar och har mer makt. De starka kommersiella 
krafterna styr oss mot könsstereotypa skönhetsideal 
och en förlegad syn på kön och sexualitet.

En effekt av vårt ojämlika samhälle är att personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar växer upp 
i en så gott som helt enkönad värld. Mödrarna tar 
oftast huvudansvaret för dem när de växer upp. I för-
skola, särskola, i gruppbostäder och inom den dag-

liga verksamheten är de flesta 
tjänster lågt betalda deltider och 
därför innehas de huvudsakli-
gen av kvinnor. 

Det ojämlika mansdominera-
de samhället skapar på det sättet 
områden som domineras nästan 
helt av kvinnor. För många av 
dessa kvinnor blir omsorgsmil-
jön den arena där man kan utö-
va den makt som man förmenas 
i resten av samhället. Hur påver-
kar det dem som växer upp och 
lever i denna enkönade miljö?

Jämställdhetsprojekt
Föreningen Grunden i Göte-
borg driver ett stort jämställd-
hetsprojekt som heter Vi andas 
samma luft. Från 2009 har man 
fått över 5 milj kr för att skapa 
större jämställdhet inom bland 

annat LSS- och SoL-verksamhe-
ter. 

Till projektet finns en hemsida
           www.viandassammaluft.grunden.nu
Dessutom har man framställt ett utbildningsma-

terial som består av en bok och en dvd. I projektet 
ingår också utbildningar och deltagande i olika se-
miniarier.

Boken är rysligt tjock – det är som om man tänkt 
att nu ska vi få med allt. Men om detta: den enköna-
de tillvaron finns ingenting skrivet. Jag funderar på 
varför? Kanske ligger den verkligheten lite för långt 
ifrån det som för det mesta brukar förknippas med 
genusfrågor?

Författarna nöjer sig med att beskriva de målsätt-
ningar och deklarationer som finns och att översätta 
den jämställdhetsproblematik som råder i majoritets-
samhället till lättläst. Samt att plädera för allas rätt att 
få vara den man är. Det sista gör man förvisso överty-
gande, med slagkraftiga bilder och berättelser.

Men boken hade behövt bättre fokusering, strama-
re redigering och någon som rättat alla korrekturfel 
som misspryder många sidor.

Filmen är bättre
Filmen är bättre. Den försöker spela upp situationer 
där man tror att personer med intellektuella funk-
tionsnedsättningar kan drabbas av könsfördomar.

Och det är här, i berättelsen om Siri som inte får 
vara med i musikgruppen (där det jobbar män)i den 
dagliga verksamheten, utan måste nöja sig med att 
jobba i köket (där det jobbar kvinnor), som det blir 
riktigt konstigt. Där står den kvinnliga personalen 
som valt att arbeta i ett kvinnodominerat yrke och 
försöker få sin kvinnliga kollega att förstå att Siri mås-
te få välja yrke efter intresse och inte efter kön. Hm.

Även om exemplen skjuter en del – och ibland gan-
ska grovt – över målet så finns det annat som är bra. 

Som när Anton och Shirin som har en 6-månaders 
baby träffar sin LSS-handläggare. Shirin vill tillbaka 
till jobbet och Anton ska vara hemma. LSS-handläg-
garen litar inte på att han ska klara av att ta hand om 
barnet och vill att de ska ta emot ytterligare boende-
stöd. 

Eller när Anna och Linnea som har ett förhållande 
blir svårt kränkta av personalen.

Det finns i filmen mycket som går att använda som 
underlag för diskussioner. Men varför dessa allvarli-
ga och viktiga frågor måste avslutas med att samtliga 
brister ut i hejdlös dans och sång på torget i Haga, 
övergår mitt förstånd. 

Jag undrar: Hur tänkte ni nu?
     H H

Utbildningsmaterialet, boken ”Vi andas samma luft” 
och dvd,  kostar 750 kr för myndigheter och organi-
sationer. 
Det kan beställas från:
www.viandassammaluft.grunden.nu

Illustration ur boken ”Vi andas 
samma luft”



20                                 INTRA 4 • 12 INTRA 4• 12                                            2121                                 INTRA 4 • 12

Fel i statistiken

F örra året publicerade Socialstyrelsen föreskrif-
ter och allmänna råd om ett systematiskt kva-
litetarbete inom bland annat verksamheter 

enlig LSS. Nu har man gett ut en handbok för till-
lämpningen. Den är välkommen därför att kraven är 
stora och detaljerade. 

Där står det bland annat att alla som bedriver verk-
samheter enligt LSS ska ha ett ledningssystem för 
sin verksamhet. Det gäller förstås kommunerna och 
landstingen men även enskilda näringsidkare, som 
till exempel aktiebolag eller stiftelser. Alltså varje ju-
ridisk person ansvarig för en verksamhet enligt LSS.

Ledningssystemet ska planera, leda, kontrollera, 
förbättra och utvärdera verksamheten. För att säkra 
verksamhetens kvalitet ska man fastställa de proces-
ser och rutiner som behövs. Rutinerna ska beskriva 
ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 
utföras och ange ansvaret för hur det är fördelat i 
verksamheten.

Man ska även säkerställa samverkan med andra 
vårdgivare, myndigheter och föreningar. Det nämns 
särskilt att Hälso- och sjukvården ska samverka med 
verksamheter enligt LSS.

Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns 
risk för att händelser inträffar som medför brister i 

kvaliteten. Därför ska denne ta initiativ och kontrol-
lera verksamheten, så kallad egenkontroll. Det inne-
bär att man ska jämföra med tidigare resultat och 
andras resultat och att man ska undersöka om det 
finns förhållningssätt och attityder hos personalen 
som minskar kvaliteten. 

För att genomföra egenkontrollen ska man inhäm-
ta synpunkter från omsorgstagare och deras närstå-
ende, från personal, föreningar och andra organisa-
tioner. Klagomål ska tas emot och utredas. Allt ska 
dokumenteras.

Varje år ska vårdgivaren upprätta en kvalitetsberät-
telse i vilken det ska stå om vilket kvalitetsarbete som 
man bedrivit och vilka resultat som man uppnått un-
der föregående år. Årsberättelsen ska hållas tillgäng-
lig för den som önskar ta del av den. Det är säkert 
många – anställda, närstående, gode män m. fl. Det 
gäller att hålla reda på när den publiceras!
     K G

Ordning på torpet

Socialstyrelsen. Ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete. Handbok i tillämpningen av SOSFS 2011:9 
föreskrifter och allmänna råd. 59 sid. 2012. 
Kundtjänst 08-7799666. Kan laddas ner gratis från
www.socialstyrelsen.se

M an ska kunna lita på den officiella statisti-
ken. Fel kan dyka upp men de måste påtalas. 
Ofta beror de på ofullständig rapportering 

från kommunerna, men de kan även bero på bris-
tande kännedom om begreppen hos handläggaren. 

Ett sådant begrepp som vållar problem är bostad 
med särskild service för vuxna. När det infördes i 
LSS angav regeringen att en sådan bostad antingen 
är en servicebostad eller en gruppbostad. Det dröjde 
innan kommunerna anpassade sig till det. Allt kalla-
des gruppbostad. Till dem var ofta ett antal utspridda 
lägenheter knutna. 

Men gruppbostaden består av ett reglerat antal full-
värdiga bostäder som ligger samlade. Servicebostaden 
består av ett icke reglerat antal fullvärdiga bostäder, 
utspridda eller enstaka, i ett vanligt bostadshus med 
stöd av en särskild serviceenhet. 

Tyvärr har Socialstyrelsen aldrig tagit upp denna åt-
skillnad i sin statistik. Allt kallas bostad med särskild 
service, vilket förstås är riktigt, men får som följd att 
man inte kan följa hur antalet i respektive bostads-
form förändrats över tid. Servicebostad har uppen-
bart ökat relativt mer än gruppbostäder, men hur är 
trenden? 

I Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 står det under 
rubriken Gruppbostäder att det visat sig att antalet 
boende i dem ofta är fler än det antal som Socialsty-
relsen rekommenderar, dvs tre till fem. ”I extremfall 
kan det vara upp till tolv boende i samma gruppbo-
stad.” Man har uppenbart räknat in servicebostäder-
na. Grundfelet är – som sagt – att Socialstyrelsen inte 
gör denna åtskillnad i sin årliga statistik.

En annan brist i Socialstyrelsens statistik är att man 
aldrig har redovisat antalet pesoner som får assistans-
ersättning från Försäkringskassan. De som redovisats 
är bara de som får ersättningen från kommunen, en 
mindre del av alla. Det har därför varit omöjligt att 
följa det sammanlagda antalet, fördelningen på ål-
der, kön etc.

Först nu har man gjort en bearbetning av regist-
ren av mottagarna för assistansersättning från För-
säkringskasssan, se Lägesraport 2012 (sid 113, 114). 
Men man anger helt felaktigt att antalet personer 
som får assistansersättning till 121 500! Det är antalet 
insatser man summerat och inte personer.
     K G
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Öppna jämförelser

Statistik

Bostad med 
särskild service
23 400 vuxna beräknas 
bo i en bostad med 
särskild service (Social-
styrelsens lägesrapport 
2011).

Utifrån statistiken i 
Öppna jämförelser kan 
man beräkna att det 
finns ca 2 700 gruppbo-
städer i landet och ca 
1 500 servicebostäder. 
Tillsammans ca 4 200. 
Av dem beräknas 380 
vara enskilda. 

Daglig verksamhet
Idag har ca 31 100 per-
soner daglig verksam-
het enligt LSS. Antalet 
dagliga verksamheter 
i kommunerna är ca 
1 800.

Socialstyrelsen har för första gången samlat in landsomfattande data om olika aspekter på kvalitet 
och effektivitet när det gäller insatser med stöd av lagen om stöd och service, LSS.
307 av 321 kommunerna och stadsdelsnämnderna har svarat (97 %). För bostäder med särskild service 
uppgår svarsfrekvensen till drygt 88 procent och för enheter inom daglig verksamhet till 87 procent. 
Fem kommuner har inte några bostäder med särskild service eller dagliga verksamheter i egen regi. 

Några viktiga resultat
• Endast 11 procent av kommunerna och stadsde-

larna har följt upp samtliga beslut om bostad med 
särskild service inom ett år. För daglig verksamhet 
är motsvarande andel 13 procent.  

• 42 procent av kommunerna och stadsdelarna har 
uppgett att de haft personer som gått från daglig 
verksamhet till antingen skyddat arbete eller ar-
bete på den öppna arbetsmarknaden under 2011. 
Antalet anges inte.

• Endast 8 procent av kommunerna har skriftliga 
överenskommelser på ledningsnivå för hur LSS-
handläggare ska samverka med arbetsförmedling-
en i enskilda ärenden.

• Drygt hälften av kommunerna och stadsdelarna 
uppger att de under de senaste två åren använt 
sammanställningar av synpunkter och klagomål 
för att utveckla LSS-verksamheten. 60 procent har 

Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

39%
–
44%
–
15%
  0%
  0%
  0%
  0%
30%
67%
23%
  7% 
27% 
22%
31% 
13%
14%
13% 
  7%
23%

Socialstyrelsen har föreskri-
vit att enskildas habilitering 
och rehabilitering ska sam-
ordnas med insatser enligt 
socialtjänstlagen och lagen 
om stöd och service, LSS. 
Landsting och kommuner 
ska gemensamt utarbeta 
rutiner och en plan för hur 
samordningen ska upprät-
tas.  

Följande tabell visar an-
talet kommuner alt. stads-
delar i procent som har en 
överenskommelse på led-
ningsnivå om LSS-handläg-
gares samverkan i enskilda 
ärenden med landstingets 
vuxenhabilitering (1) och 
vuxenpsykiatri (2).

Relativt få kommuner har 
en sådan överenskommelse 
med vuxenhabiliteringen 
och antalet överenskom-
melser med vuxenpsykiatrin 
når endast upp till 39% i 
genomsnitt för riket.

50% 
–
44%
–
23%
13%
25%
  0%
80%
44%
67%
44%
  7%
36%
50%
50%
33%
29%
25%
27%
31%

genomfört undersökningar om enskildas uppfatt-
ning om LSS- verksamheten i samma syfte.

• Informationen om omsorgen för personer med 
funktionsnedsättning på kommunernas hemsidor 
är relativt god. Totalt har 55 procent av kommu-
nerna information om rätten att överklaga på sina 
hemsidor. 

• Socialstyrelsen anser att högst fem personer bör bo 
på en gruppbostad. På tolv procent av gruppbostä-
derna bor det likväl fler än sex personer. 

• På 73 procent av bostäderna med särskild service 
har samtliga boende en aktuell genomförande-
plan. 77 procent av de boende har varit delaktiga 
i utformningen. 

• Inom daglig verksamhet har 54 procent en aktuell 
genomförandeplan. 80 procent av dem har varit 
delaktiga i utformningen.

Samverkan mellan kommuner och  landsting
1. Kommuner som 
har överens-
kommelse med 
vuxenhabilitering 

2. Kommuner 
som har överens-
kommelse med 
vuxenpsykiatri 
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I Öppna jämförelser finns intressant information. Bland annat kan man 
få svar på dessa frågor:
Vilka gruppbostäder har tillgång till gemensamt vardagsrum dygnet runt?
Vilka dagliga verksamheter är öppna hela sommaren och vilka är öppna 
minst 40 timmar per vecka?

Gå in på www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser

Hab-ersättningen

De allra flesta av landets kommuner och stadsdelsnämnder betalar ut 
habiliteringsersättning för dem som deltar i den dagliga verksamheten. 
Men 37 kommuner har snålat in på denna kostnad:

F ör 14 år sedan avskaffade Falu kommun hab-
ersättningen för dem på daglig verksamhet. För 

några år sedan tog rättsombudet i FUB Lars Jalkevik 
upp frågan som ett medborgarförslag till kommu-
nen.

– Socialförvaltningens tjänstemän rekommendera-
de socialnämnden att avslå, vilket nämndens samtliga 
ledamöter också gjorde, säger han.

Efter uppvaktning av några politiker började det 
svänga.

– Jag uppvaktade först tre S-politiker, som sedan 
fick V och MP med sig. När frågan åter togs upp i 

kommunstyrelsens arbetsutskott visade det sig att 
även alliansen ändrat uppfattning och i fullmäktige 
var det ingen som tyckte något annat. Det var ju kul 
att se att politiker går emot tjänstemännens beslut, 
säger Lars Jalkevik. 

Nu ska hab-ersättningen införas 2014. 
Nivån på ersättningen var inte hög. Det handlade 

om 50 kronor heltid i daglig verksamhet och 25 kro-
nor för halvtid. 

– Det är inte mycket pengar, men för dem som lever 
på marginalen gör det mycket, säger Jalkevik.

Ydre 
Vadstena
Aneby 
Mullsjö
Högsby 
Nybro
Svedala
Helsingborg
Höganäs 
Trelleborg
Simrishamn
Hylte 
Färgelanda

Vårgårda
Herrljunga 
Tibro
Lycksele 
Storfors
Säffle
Laxå
Vanbro
Malung-Sälen
Leksand
Orsa
Älvdalen 
Mora

Säter 
Ludvika
Nordanstig
Ljusdal
Bjurholm
Malå
Sorsele 
Vilhelmina
Åsele 
Lycksele 
Älvsbyn

Habiliteringsersättning infördes samtidigt 
som den dagliga verksamheten etablerades 
på 1970-talet. I propositionen till LSS för-

ordar departementschefen att huvudmännen utbe-
talar någon form av ersättning till den enskilde för 

medverkan i daglig verksamhet. ”Syftet är att aktivt 
stimulera den enskilde att delta i verksamheten.” 
Kommun- och landstingsförbundet, SKL, anger att 
ersättningen vanligen utgår med 0,1% av prisbasbe-
loppet och att den är skattefri.

+ + + + =
Hab-
ersätt-
ning
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Två jubilarer!

POMS 40 år!
Den första psykologen vars arbete var inriktat 

på stöd till personer med utvecklingsstörning 
anställdes 1960 på Socialstyrelsen. 10 år se-

nare fanns det 60 psykologer med samma inriktning 
spridda över landet och idag finns det över 600! 

Psykologerna har också en egen livaktig intresseför-
ening, POMS, som i år firar 40-årsjubileum.

– Redan hösten 1965 började vi träffas, berättar Bir-
gitta Norrman som var en av dem som fanns i den 
första styrelsen som valdes 1972.

En rivstart
På 70-talet såg samhällets stöd till personer med ut-
vecklingsstörning (eller ”omsorgerna” som det kall-
lades) helt annorlunda ut. Även om några personer 
med lindrig utvecklingsstörning flyttat ut i inackor-
deringshem så bodde de flesta, ca 15 000 personer 
på vårdhem och anstalter.

– Vi fick en rivstart, berättar Birgitta Norrman. 
 Patricia Ericsson, vår första ordförande, arbetade på 
Salbergaanstalten och där anordnade vi en debatt 
om anstalten med bland annat Karl Grunewald. Det 
kom 300 personer!

Stora insatser
POMS hade många medlemmar som gjorde viktiga 
insatser för att förbättra kunskaperna om vad utveck-
lingsstörningen innebar. Gunnar Kylén, psykolog 
och professor i pedagogik, utvecklade sin ”helhetssyn 
på människan” under sitt arbete som chef för FUB:s 
forskningsstiftelse ALA. Ingrid Liljeroth betydde 
mycket för att få till stånd en avveckling av anstalten 
Vipeholm och har skrivit mycket om utvecklingsstör-
ning och identitetsutveckling. Lars Molander bröt ny 
mark i arbetet med att skapa förståelse för utveck-

lingsstördas livssituation och Kent Ericsson deltog i 
arbetet med att skapa alternativ till institutionerna. 
Ann Bakk var banbrytande både som inspiratör och 
redaktör.

Terapi för personer med utvecklingsstörning
Inga Sommarström var först i Sverige med att ta emot 
vuxna personer med utvecklingsstörning i samtalste-
rapi. Hon och Birgitta Zenker, som arbetade med 
barn, blev pionjärerna för en ny syn på hur det psy-
kologiska stödet kan utformas. 

På senare tid har Christina Renlund betytt mycket 
för att öka förståelsen för vilket stöd barn med funk-
tionsnedsättningar och deras syskon behöver. Dess-
utom har POMS nuvarande ordförande Kristina Nils-
son ökat kunskapen om vad åldrandet betyder för 
personer med utvecklingsstörning.

Vad är ”synnerliga skäl”?
Idag är POMS en yrkesförening inom Sveriges Psy-
kologförbund. Man ger ut en egen tidskrift, POMS-
bladet, och ordnar årliga konferenser i olika ämnen.

Birgitta Norrman tycker att POMS behövs idag mer 
än någonsin.

– Framför allt måste vi bevaka grundsärskolan, sä-
ger hon. Kunskapskraven i grundsärskolan är idag 
för högt satta för barn och ungdomar med lindrig 
utvecklingsstörning. Idag kan man också placera en 
elev i grundsärskolan mot föräldrarnas vilja om ”syn-
nerliga skäl” finns. Men vad är ”synnerliga skäl”? En 
sådan skrivning är ju väldigt töjbar. Man borde istället 
ha avvecklat särskolan! De som behöver extra resur-
ser ska givetvis ha dessa. I alla andra sammanhang 
släpper man in utvecklingsstörda, men inte i skolan!

Text och bild: Hans Hallerfors.

Kristina Nilsson, 
till vänster,  är 
ordförande i Ha-
biliteringspsykolo-
gernas yrkesfören-
ing, POMS, som 
i år fyller 40 år. 
Här tillsammans 
med Birgitta 
Norrman som var 
med i den första 
styrelsen som 
valdes 1972.

Läs mer om
POMS på 
www.poms.nu
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När Lotta Rosenström 1992 fick en projekt-
anställning på LL-stiftelsen (som idag heter 
Centrum för Lättläst) för att förbättra läsan-

det hos personer med utvecklingsstörning, kände 
hon sig tveksam:

– Innebar inte utvecklingsstörningen att man fak-
tiskt inte kunde tillgodogöra sig läsning, tänkte jag. 
Jag hade samma fördomar som många andra. Det var 
först när jag lyssnat på ett föredrag av Kerstin Färm 
som jag insåg hur fel jag hade. Om man har svårighe-
ter med språket betyder ju orden ännu mer! Och att 
lyssna på någon som läser och sätter ord på det man 
känner kan vara befriande.

En annan viktig upplevelse för Lotta Rosenström 
var mötet med en grupp som läste tidningen 8 sidor 
en gång i veckan. 

– Hon som ledde cirkeln berättade att deltagarna 
börjat ställa frågor, de undrade, tog reda på saker och 
deras värld växte.

Idén väcktes!
När Lotta skulle förmå gruppbostäder och dagliga 
verksamheter att börja läsa tillsammans behövde hon 
övervinna många hinder.

– De flesta tänkte ju som jag hade gjort! ”Det funkar 
ju inte med böcker och tidningar”, sa man. ”Dom kan 
ju inte läsa.”

Det var då idén med läsombud väcktes. Man måste 
helt enkelt engagera någon i personalgruppen som 
kunde bryta motståndet. 

Läsombudens uppgift blev att ordna läsestunder en 
gång i veckan och att ha kontakt med det lokala bib-
lioteket. För att klara av sin uppgift fick de utbildning 
av Vuxenskolan. Och långsamt började verksamhe-
ten växa. Planerna var att bygga ut verksamheten över 
hela Sverige.

Två jubilarer!

Läsombuden 20 år!
– Och ta mig tusan, vi lyckades med det!
Lotta Rosenström betonar hur viktigt det varit att 

vara förankrad:
– Det är bra om man kan få fram politiska beslut 

om att läsombud ska finnas och kontakten med FUB 
är viktig, de kan fungera som pådrivare. Man behö-
ver också samarbeta med det lokala biblioteket. Men 
allra viktigast är att få med ledningen! Där cheferna 
är positiva går det bra, annars inte.

Även för dementa
Idag finns det ca 4 600 läsombud. En del av dem ar-
betar inom äldreomsorgen där det visat sig att också 
personer med demenssjukdomar har stor glädje av 
att läsa lättlästa böcker i grupp. Utbyggnaden av läs-
ombud har drivits som projekt som kommunerna till 
största delen bekostat själva. Allmänna Arvsfonden 
har också varit inblandad, liksom Statens Kulturråd. 

Än återstår mycket att göra!
Verksamheten med läsombud har fått stor uppmärk-
samhet. I litteraturutredningens slutbetänkande Lä-
sandets kultur föreslås t ex läsombud i förskolan med 
modell från Centrum för lättlästs arbete. 

Förutom Lotta Rosenström som slutade 2006 så 
har bland annat hennes kollegor Tom Weegar, Maud 
Husberg och Thomas Eriksen arbetat med att bygga 
ut läsombudsverksamheten. 

– Och så alla lokala projektledare i länen. Dem får 
du inte glömma, säger Lotta som ser tillbaka på verk-
samheten med glädje. 

– Det var så oerhört intensivt! Allt skedde med tur-
bofart! Men ännu återstår mycket att göra! Kunska-
pen om Lättläst är fortfarande dålig i samhället!

Text och bild: Hans Hallerfors.

Lotta Rosenström, 
till höger, byggde 
upp läsombuds-
verksamheten 
på Centrum för 
lättläst. Idag finns 
det nästan 5 000 
läsombud över hela 
landet.
Hon samarbetade 
mycket med 
Eva Ekengren, till 
vänster,  från Vux-
enskolan, som var 
med och skapade 
läsecirklar och ut-
bildade läsombud.

Läs mer om 
läsombud på 
www.lattlast.se
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F orskare i Tyskland har studerat 51 barn med intel-
lektuella funktionshinder för att utreda hur ge-

ner kan påverka och orsaka sådana tillstånd. Framför 
allt är det barn med oförklarliga intellektuella funk-
tionshinder, som inte kan kopplas till något syndrom, 
som deltagit i studien. Intellektuellt funktionshinder 
definieras i studien som omfattande nedsättning av 
kognitiva och adaptiva funktioner som har sin början 
i barndomen.

En ny teknik användes för att hitta nya mutationer 
som inte har ärvts från föräldrarna. Där de flesta mu-
tationer som orsakar sjukdomar brukar hittas har 
man hittat delar av gener som kodar för proteiner. 
Även föräldrarnas gener kontrollerades.

Resultatet tyder på att barn med intellektuella funk-
tionshinder har ett signifikant högre antal genmuta-

tioner som orsakar avvikande tillstånd, jämfört med 
personerna i kontrollgruppen. De nya mutationerna 
uppskattades vara orsak till funktionshinder hos upp 
till 55 procent av individerna i studien. Kontrollgrup-
pen bestod av 20 individer utan kända mentala funk-
tionsnedsättningar och deras föräldrar.

Den ansvarige för studien säger i ett pressmedde-
lande från tidskriften Lancet, att resultaten föränd-
rar hur vi ser på ärftlighet i samband med intellek-
tuell funktionsnedsättning. Man har tidigare trott att 
den ärftliga faktorn är relativt vanlig, men dessa nya 
resultat tyder på att så inte är fallet och att risken för 
föräldrar att föra sådana tillstånd vidare till framtida 
barn är liten.
Lancet, online, 27 september 2012

Slumpen och intellektuella funktionshinder

R egeringen vill få fram en plan för hur man på ett 
mera systematiskt sätt ska kunna lyssna på barn 

och unga med funktionshinder. Till en början ska 
Barnombudsmannen ta fram en genomförandeplan 
för hur en sådan inhämtning av åsikter och erfaren-
heter ska ske. Speciell uppmärksamhet ska då riktas 
mot de  särskilda behov av att komma till tals som 
barn och unga med kommunikationssvårigheter kan 
ha.

Under 2013 ska man sedan, med utgångspunkt i 
genomförandeplanen, systematiskt ge sig ut och lyss-
na till barn och unga med funktionsnedsättning.
(Regeringsuppdrag S2012/7813/FST)

Råd och Stöd utreds!

Barnombudsmannen ska lyssna

I ntra publicerade en ingående redovisning i nr 2 
för i år hur det finns landsting som helt bortser 

från deras skydighet att ge råd och stöd enligt LSS. 
Från att ha varit en av de viktigaste insatserna blev det 
den mest bortglömda. 

Nu har Socialstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga 
hur landstingen använder det statsbidrag de får för 
råd och stöd. Ämbetsverket ska även föreslå hur en 
försöksverksamhet med samordnare för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning ska utformas. 
Det kan vara fråga om flera alternativ bland vilka 
fristående samordnare kan utgöra ett. Man hänvisar 
till Riksrevisionens förslag som redovisades i Intra nr 
3/2011.

Regeringens avsikt är att försöksverksamheten ska 
kunna finansieras med det anslag landstingen får för 
råd och stöd. Uppdraget ska redovisas redan den 18 
januari 2013.  
(Regeringsbeslut S2012/4967/FST)

B ror Tronbacke 
som varit chef för 

centrum för lättläst 
(och ledamot av In-
tras styrelse) i många 
år går nu i pension. 
Han ersätts av Ann 
Katrin Agebäck som 
bland annat varit 
kanslichef på Medie-
rådet och filmcensor 
vid Statens biograf-
byrå. Hon sitter med 
i EU-kommissionens 
expertgrupp kring 

Ann Katrin Agebäck. Foto: Anna-Lena 
Ahlström.

Ny chef för LL

medie- och informationskunnighet och har varit 
projektledare för EU-finansierade projekt om barn, 
unga och internet.

LL-verksamheten har funnits sedan 1987. Inom 
Centrum för lättläst finns nyhetstidningen 8 SIDOR, 
LL-förlaget, Lättläst-tjänsten, marknadsavdelningen 
samt administrativa enheten. Idag arbetar ca 30 per-
soner vid Centrum för lättläst. (www.lattlast.se)

Nu finns Intra på 
Facebook!
Sök på Tidskriften Intra. 
Vi försöker uppdatera 
varje dag med nyheter
från hela landet. Gå in
och Gilla så  får du del  
av vår  nyhetsbevakning!
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I somras skickade Riksförbundet för barn, ungdo-
mar och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, 
ut en enkät till alla landets kommuner angående 

personlig assistans. Enkäten besvarades av 220 kom-
muner, för det mesta av en person i chefsbefattning. 

Orsaken till enkäten var att Försäkringskassan runt 
om i landet håller på med att ompröva sina beslut 
om assistansersättning. Det är en följd av att Högsta 
Förvaltningsdomstolen häromåret beslöt att snäva 
in begreppet ”grundläggande behov” som förutsätt-
ning för att få assistansersättning. 

FUB frågade bland annat: 
• Anser du att ansvaret för personlig assistans har 

förskjutits från Försäkringskassan till er kommun 
de senaste åren?
12 % ansåg att antalet brukare som har person-
lig assistans eller andra typer av assistans har 
ökat kraftigt.
63 % ansåg att det skett en viss ökning. 
25 % hade inte noterat någon ökning.

• Hur påverkas er kommun av att ansvaret har för-
skjutits?
12 % ansåg att det inte påverkats i någon nämn-
värd omfattning.
86 % att man har fått ökade kostnader.

•Anser du att din organisation har de ekonomiska 
förutsättningarna som krävs för att uppfylla inten-
tionerna i LSS-lagstiftningen i dag?

     9 % svarade ja, i hög grad.
     45 % svarade ja men ”utan marginaler”.
     46 % svarade nej.

Rätten till personlig assistans
I LSS står det att man har rätt till personlig assistans, 
eller skäliga kostnader för sådan, för hjälp med sina 
grundläggande behov. Om antalet timmar för sådan 
hjälp överstiger 20 timmar per vecka betalar staten, 
under 20 timmar betalar kommunen. 

Man har även rätt till sådan assistans av kommunen 
för hjälp med andra personliga behov. Det gör att det 
finns ett antal personer som får assistans eller ersätt-
ning mer än 20 timmar per vecka från kommunen.

Socialstyrelsens statistik visar att antalet personer 
med assistans eller ersättning för sådan från kommu-
nen var 3 560 år 2010 och 3 760 år 2011, en måttlig 
ökning med 5 %. Denna ökning består helt av per-
soner med mer än 20 timmar per vecka. År 2010 ut-
gjorde de 64 % av samtliga och 2011 69 %. 

Protest från FUB
Riksförbundet FUB protesterar mot att staten på det 
här sättet ”övervältrar” kostnaden för personlig as-
sistans från staten till kommunerna och uppmanar 
regeringen att göra en översyn av de lagar som styr 
assistansersättningen. Brytpunkten mellan det kom-
munala och statliga kostnadsansvaret bör sänkas och 
LSS-handläggarna bör erhålla legitimation för att 
förbättra deras beslut, skriver man.
      K G

Kommunerna, LSS och ekonomin
FUB har kartlagt konsekvensen av försäkringskassornas 
omprövning av sina beslut om assistansersättning. Nästan 
halva antalet kommuner anser att de saknar ekonomiska 
förutsättningar för att uppfylla intentionerna i LSS. 

FUB. Statlig övervältring av personlig assistans 
hotar LSS-reformen. 2012. Ca 15 A4-sidor. Kan 
laddas ner från: www.fub.se

Ohälsa
O hälsa hos personer med utvecklingsstörning är 

ett viktigt område som det skrivits alldeles för 
lite om. Men nu har det kommit en bok med just 
den titeln. 

Första delen av boken består av en beskrivning av 
den känslomässiga och kognitiva utvecklingen ända 
från spädbarnsåldern till den tidiga skolåldern. Jag 
tycker att dessa avsnitt tynger boken, de ställs inte 
i relation till ohälsa och man använder sig av be-
greppstermer på latin, som man verkligen inte be-
höver kunna. Om hela denna normalpsykologi kan 
man ju läsa på många håll.

I en mindre del av boken finns särskilda kapitel om 
psykiatriska och somatiska tillstånd, därtill ett om be-
teendeproblem, alla i sitt samband med utvecklings-

Sonja Svensson Höstfält. Lena 
Söderman. Ohälsa hos personer 
med utvecklingsstörning. 2012. 
160 sid. Gothia förlag. Pris 244 kr. 
Kan beställas från 
www.gothiaforlag.se

störning. Sist skriver man om synsätt och ”verktyg” på 
tio sidor. Allt detta handlar dock bara om vuxna - det 
borde stå i början av boken.

Jag skulle gärna istället se en utökning av avsnitten 
om ohälsa i nästa upplaga. Då bör det även skrivas 
mer om orsakerna – nu avhandlas de på bara nio ra-
der. Boken bör även få ett sakregister.
     K G
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N uförtiden har merparten av den personal jag 
möter som handledare endast korta yrkes-
utbildningar. Men det är ofta erfaren och 

praktiskt mycket kunnig personal. De berättar om 
svåra, ibland mycket komplicerade arbetsproblem 
som de möter. Oftast har de stort engagemang i sina 
arbetsuppgifter och man känner vanligen sina bru-
kare väl.  

Ibland har personalen gott stöd av sin chef, ibland 
inte. Enhetscheferna inom kommunala gruppbostä-
der har numera ansvaret för ett antal enheter och 
”finns inte på plats” särskilt ofta.
  
Liten utbildning men svåra arbetsuppgifter
Det är problematiskt att personal med lite utbildning 
har så svåra arbetsuppgifter. Begränsade kunskaper 
kan bidra till att personalen får svårt att på djupet 
förstå brukarens problematik. Många gånger gäller 
det frågor kring ytterst komplicerade problem. 

Ibland har personalen orimliga förväntningar på 
min handledning, speciellt i början av den. Man vill 
ha snabba och enkla lösningar, även på mycket svåra 
arbetsproblem. 
  
Dålig utbildning kan leda till moraliserande
Personal brukar vara medveten om vilka grundvär-
deringar som gäller vid arbetet med brukarna. Men 
bristerna i utbildning kan bidra till att man ibland får 
en moraliserande syn på brukarens beteenden.

God utbildning medför ofta större förmåga att för-
stå sambandet mellan brukarens bakgrund och den 
aktuella situationen och problematiken. Den innebär 
också bättre kunskaper om funktionsnedsättningar i 

allmänhet och därigenom större förmåga att leva sig 
in i den enskilda, unika brukarens livssituation. 

  
Ofta psykiatriska problem
Vad är det då personal frågar mig om när man ber 
mig om hjälp? Ofta kämpar man med beteendesvå-
righeter som att en brukare uttrycker sig i våld eller 
tvångshandlingar. Det kan gälla någon som inte mår 
psykiskt bra och som riskerar att skada sig själv. 

För en del av dessa problem behöver brukaren få 
psykiatrisk hjälp. De psykiatriska hjälpinsatserna för 
personer med utvecklingsstörning har enligt min 
uppfattning med tiden blivit ojämnare. Det finns 
fortfarande psykiatrisk personal som inte vill befatta 
sig med personer med utvecklingsstörning eller neu-
ropsykiatrisk problematik, exempelvis Aspergers syn-
drom. Vissa brukare får god psykiatrisk hjälp, andra 
inte. 

Gruppbostadspersonal upplever ofta att man får ett 
för stort ansvar för att ge den brukare som mår psy-
kiskt dåligt fortsatt stöd.
  
Svår att förstå
Psykiatrins personal har fortfarande bristfälliga kun-
skaper om utvecklingsstörning i allmänhet, hur ut-
vecklingsstörning kan maskera den psykiska ohälsan 
och hur man bör bemöta personer med utvecklings-
störning – på olika nivåer. Beteendesvårigheter behö-
ver inte vara uttryck för psykisk ohälsa utan kan vara 
brukarens vanliga sätt att uttrycka sig. 

Om brukaren inte kan uttrycka sig med talat språk 
uppstår svårigheter för psykiatrisk personal att förstå 
vad det är brukaren förmedlar och behöver. Han el-

”Jag försöker utveckla yrkeskompetensen!”
Att vara handledare vid habiliteringen

Av Anders Dolfe

Anders Dolfe har arbetat under mer än 40 år som psy-
kolog inom habilitering och psykiatri. Han har en tjänst 
som handledare vid habiliteringen i Västra Götaland. 
Nu har han skrivit en bok om handledning av personal-
grupper som arbetar i gruppbostäder, dagliga verksam-
heter och enskilda hem. Brukarna, som handledningen 
avser, har olika sammansatta former av funktionsned-
sättningar, som innefattar utvecklingsstörning. Här 
berättar han om sitt arbete:
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ler hon riskerar att inte passa in i psykiatrins sätt att 
ställa diagnoser och formulera behandling.

Personalen undrar ofta: Hur skall man kunna hjäl-
pa en person som kan vara så svår att förstå och som 
uttrycker sig så annorlunda? En del frågor handlar 
egentligen om människans natur och om en män-
niskas förutsättningar. 
  
Hur handlar man riktigt?
Ibland får personalen problem i samspelet med bru-
karens anhöriga. Personalen kan då behöva hjälp att 
förstå de anhörigas reaktioner. 

Jag möter också ofta motivationsproblem: Hur skall 
man få brukaren att vilja anstränga sig, att på bästa 
sätt, med stöd, använda sig av sina resurser? 

Direkt tvång förekommer sällan. Men personalen 
behöver ofta stöd för att komma fram till vad det är 
att handla på ett riktigt sätt, vad man får och vad man 
inte bör göra vid stödet till brukaren. De handledda 
behöver stöd i att ställa rimliga krav på sina brukare. 
  
Vad innebär funktionsnedsättningen?
Det är viktigt att förstå vad det innebär för en person 
att växa upp med en funktionsnedsättning som ut-
vecklingsstörning och vad personen har för förutsätt-
ningar att kunna förstå och handskas med sin vardag.  

Vår grundsyn måste vara: Varje människa uttrycker 
sig så väl hon kan med sina förutsättningar!  Vi män-
niskor vill delta i olika sammanhang med de förmå-
gor vi har. Vi vill alla kunna förstå och se mening i det 
som händer. Vi vill kunna uttrycka våra önskningar. 
Vi vill kunna påverka vår vardagstillvaro. Men vi har – 
genom vår uppväxt och kanske på grund av en funk-

”Jag försöker utveckla yrkeskompetensen!”

Anders Dolfe har e-post: anders.dolfe@vgregion.se 
Han har skrivit flera böcker om bemötandefrågor och om motivationsarbe-
te. I dessa böcker beskrivs kunskaper, som utgör broar mellan habilitering 
och psykiatri. 

Böcker av Anders Dolfe:

Om handledning – ur ett habiliteringsperspektiv. 129 sid., 2011, 200 kr. 

Psykiatri och habilitering – en vägvisare. 230 sid., 2009, 212 kr.

Konsten att få människor att vilja anstränga sig. – Om  salutogent motiva-
tionsarbete.190 sid., 2007, 215 kr    

Att möta annorlunda uttryckssätt. - Vägledning för personal som arbetar 
med vuxna personer med utvecklingsstörning och störda beteenden. 215 
sid., 2007, 225 kr.    

Hur man uppnår ett gott bemötande av vuxna personer med olika slag av 
funktionshinder. 168 sid., 2003, 150 kr.

Habiliteringens själ och arbetsvärld. 132 sidor,  2010. Medlemmar i POMS 
kan ladda ner den från: www.poms.nu.  Den kan också beställas direkt av 
författaren per e-post: anders.dolfe@vregion.se

Böckerna är bundna med en spiral i ryggen. Priserna  inkluderar moms och 
frakt. De faktureras i efterhand och kan beställas per 0521-60 70 alt. 0700/ 
508 43 67 eller från e-post: jenny.sjoholm@vregion.se eller från hemsidan: 
www.vgregion.se/sv/Habilitering-och-halsa (Gå till Informationsmaterial/
Böcker).

tionsnedsättning – utvecklat olika förutsättningar att 
kunna förstå och hantera tillvaron. Olika människor 
har olika förutsättningar att på egen hand kunna ut-
trycka sig och att av egen kraft förverkliga ett gott liv. 
  
Det handlar om yrkeskompetens
Vid handledningen försöker jag bidra till att utveckla 
de handleddas yrkeskompetens. Jag försöker hjälpa 
de personer jag handleder att använda sig av sina 
praktiska erfarenhetskunskaper på ett bra sätt. 

Det är viktigt att undersöka vilka värderingar och 
vilken människosyn som ligger till grund för arbetet. 
Det kan handla om frågor som: Är vi människor i 
grunden lata? Vill vi verkligen anstränga oss? Hur 
kan man få en person ”som inte vill anstränga sig” att 
ändå anstränga sig? Vill vi människor oftast varandra 
väl eller tänker vi mest på oss själva? Är vi människor 
aggressiva i grunden? 

Det är viktigt att uppmuntra personalen i det man 
redan gör bra för brukarna. Då blir det ofta även möj-
ligt att nå lösningar på arbetsproblem som uppstått 
vid personalens samspel med brukarna. Det är också 
viktigt att inrikta sig mot varje enskild brukares resur-
ser och att inte bara fokusera på problemen.  

Handledning – en del av stödet
De människor som lever med omfattande utveck-
lingsstörning blir mycket beroende av att få bra stöd 
från andra personer för att kunna få bra vardagsliv. 
Min handledning av personal, som arbetar kring bru-
kare, är en del av den hjälp som behövs för att dessa 
personer med omfattande funktionsnedsättningar 
skall kunna få det bra i sina liv.
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Lars Bolander var en betydelsefull och välkänd per-
son i omdaningen av insatserna för personer med 
utvecklingsstörning i vårt land. Han avled i septem-
ber i år 80 år gammal efter en lång tids sjukdom. 
Närmast anhöriga är Kerstin Tegnér och tre barn 
med familjer.

På 1950-talet var Lars Bolander lärare på statens 
specialskola Salbohed för pojkar med utvecklings-
störning och sociala problem. Efter några år som in-
spektör på Skolöverstyrelsen blev han omsorgschef 
i Östergötland. Åren 1977–1981 innehade han det 
betydelsefulla uppdraget som huvudsekreterare i 
Omsorgskommittén. Därefter var han omsorgschef 
i Stockholm, Västergötland och Göteborg. 

60 år gammal övergick han till internationell verk-
samhet med otaliga resor inom området funktions-
hinder. Det gällde främst Tanzania, Rumänien, Sri 
Lanka och ytterligare några länder.

Som ledamot i styrelsen för Sävstaholmsstiftelsen 
såg han till att många viktiga projekt fick bidrag. 

Lars Bolander in memoriam

Oenig domstol i våldtäktsmål

E n 16–17-årig pojke med en lindrig utvecklings-
störning och autism hade samlag med en 11–12-

årig normalbegåvad flicka. De var enligt tingsrätten 
båda med på de sexuella handlingarna, men det ska 
likväl bedömas som våldtäkt mot barn. Med hänsyn 
till att det saknas anledning att befara återfall blev 
domen villkorlig förenad med dagsböter. 

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten, 
men finner  att domen inte ska vara förenad med 
någon påföljd.

Högsta domstolen konstaterar att pojken inte visste 
att gärningarna var otillåtna. Det tillsammans med 
hans psykiska tillstånd kan dock inte sägas vara så sär-
präglat att det motiverar frihet från ansvar. Han ska 
därför dömas för våldtäkt mot barn. Men påföljden 
bör enligt domstolen sänkas med hänsyn till hans vill-
farelse om förbudet och hans psykiska störning. Sam-
mantaget med hans sårbarhet, personliga situation 
och hans oro för att i framtiden uppfatta sig som en 
svår sexualförbrytare framstår det därför som uppen-
bart oskäligt att döma honom till påföljd. 

Fyra av de fem domarna anförde skiljaktig mening. 
Två av dem ansåg att pojken borde fått en villkorlig 
dom. De två andra ansåg det vara orimligt att lasta ho-
nom för att han inte kände till att hans handlande var 
straffbelagt. Han var i straffrättsvillfarelse och borde 
frikännas från ansvar.  

Det innebär att tre ledamöter ansåg att han borde 
dömas till ansvar för våldtäkt och tre att han borde 
dömas fri från påföljd.

     K G

Assistans av närstående

V id halvårsskiftet 1213 kommer nya regler att gäl-
la för assistans i det egna hemmet enligt reger-

ingens proposition. 
I de fall då en närstående är assistent får Försäk-

ringskassan och kommunen rätt att kontrollera att 
den enskilde får de insatser som han eller hon behö-
ver, och om den assistans som ersätts faktiskt utförs. 
Reglerna gäller även för en vårdnadshavare som vill 
vara assistent åt sitt barn. 

Ett alternativ till att vara tvungen att acceptera ett 
hembesök är att den enskilde väljer att den närstå-
ende assistenten anställs av kommunen.

Den enskilde ska inte kunna vägra inspektion av 
assistansen i bostaden utan att riskera påföljd, i första 
hand att det ekonomiska stödet sätts ner eller dras in. 

Kommunen ges inte någon rätt till fritt tillträde till 
bostaden för att inspektera den eller undersöka den 
närmare. Det handlar endast om ett besök i syfte att 
utreda rätten till ersättning och hur omfattande be-
hov den enskilde har, för att kunna avgöra storleken 
på ersättningen.

Socialstyrelsen har redan idag rätt att inspektera 
verksamheterna enligt LSS. Den vidgas nu till att 
gälla även assistans i bostaden för att kunna granska 
kvaliteten i verksamheten och att tillståndshavarna 
uppfyller lämplighetskraven.

Den personliga assistenten har även i fortsättning-
en rätt att också vara god man för den enskilde. Men 
Socialstyrelsen ska få ett uppdrag att göra en särskild 
analys av denna rätt.

     K G

Bland annat minns vi med tacksamhet hans stöd 
till Intras utgivning av skrifter inom olika ämnes-
områden.

Lars Bolander präglades av sin solidariska livs-
syn och stora värme. Han var inte bara omtyckt 
utan även respekterad för sin klokhet.    
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Regeringen satsar nu, genom bl a Omvårdnadslyf-
tet, stora pengar på att höja kompetensnivån inom 
äldreomsorgen. En del av dessa satsninger ska 
också gå till personal som arbetar med stöd till per-
soner med funktionsnedsättning. Men bara till dem 
som arbetar i verksamheter enligt Socialtjänstlagen.

I höstens budgetproposition skrev man: ”Mål-
gruppen inom omvårdnadslyftet vidgas till att 
även omfatta personal som med stöd av social-

tjänstlagen arbetar med personer med funktionsned-
sättning.”

  I ett pressmeddelande,18 okt. från Socialdeparte-
mentet stod det: ”Omvårdnadslyftet utvidgas till per-
sonal inom funktionshindersomsorgen. Från den 1 
januari 2013 möjliggör regeringen för kompetensut-
veckling för personal som med stöd av socialtjänst-
lagen arbetar med personer med funktionsnedsätt-
ning.”

I ett regeringsuppdrag, 23 okt. fick  Socialstyrelsen 
i uppdrag att upphandla en ledarskapsutbildning 
för enhetschefer och ledare inom äldreomsorg. Re-
geringen föreslog att 100 000 000 kronor avsätts för 
åren 2013–2015 i syfte att öka kompetensen inom 
äldreomsorgen. Däremot ingenting till LSS-verksam-
heterna.

 I ett regeringsuppdrag, 24 okt. fick Socialstyrelsen 
i uppdrag  att stödja utveckling av en ny målgrupp 
inom Omvårdnadslyftet. Den nya målgruppen för 
Socialstyrelsens uppdrag är personal som arbetar 
med personer med funktionsnedsättning. I uppdra-
get skriver man så klarsynt: ”Avsaknad av tillräcklig och 
relevant kompetens påverkar såväl effektiviteten som säker-
heten och kvaliteten i vård och omsorgsinsatserna.” Men 
detta uppdrag gäller endast personal som arbetar 
utifrån SoL.

Kommunernas ansvar
Jag ringde Socialdepartementet för att fråga varför 
kunskapslyftet inte omfattar LSS-personal. Man sva-
rar skriftligt att kompetensutveckling av medarbe-
tare inom äldre- och funktionshindersomsorgen är 
ett kommunalt ansvar. Och hänvisar i övrigt till det 
uppdrag man gett Socialstyrelsen att utarbeta ett in-
formationsmaterial till arbetsgivare som ett underlag 

i deras bedömningar av vilka kunskaper som behövs 
för arbete inom LSS. 

Socialdepartementets uppdrag till Socialstyrelsen 
resulterade i en skrift ”Rätt kompetens hos personal 
i verksamheter för personer med funktionsnedsätt-
ning” (kan laddas ner från www.socialstyrelsen.se).

FUB protesterar
Riksförbundet FUB Rikssektionen Klippan har i ett 
uttalande skrivit följande:

Vi kan ännu en gång konstatera att regeringen anslår 
medel för kompetensutveckling (100 milj.kr.) för personal 
inom äldreomsorgen, denna gång öronmärkta till chefer. 
Detta är ett bra initiativ. Kompetensutveckling är central i 
all verksamhet och en viktig komponent i allt kvalitetsarbete.

Dock kan vi konstatera att regeringen återigen helt glömt 
personalen inom vår målgrupp. Vi som omfattas av LSS-
lagstiftningen efterlyser satsningar på personalkompetens 
då detta varit ett gammalt krav som aldrig tillgodosetts. Vi 
är inte nöjda med att vara förbisedda! 

Man avslutar med följande uppmaning: Vi vill med 
detta uttalande uppmana regering, riksdag och lokala po-
litiker att uppmärksamma behov av kompetensutveckling 
bland personal både inom personlig assistans och omsorgs-
verksamhet, samt att skyndsamt agera för en bred utbild-
ningssatsning i alla led.

Allmänt råd kommer
Ulla Essén, utredare på Socialstyrelsen, verifierar att 
Regeringens utvidgade omvårdnadslyft enbart hand-
lar om personal som arbetar enligt socialtjänstlagen. 
D v s i huvudsak hemtjänstpersonal och personal som 
arbetar med boendestöd. 

– Vi har framfört till Regeringen att behovet av sti-
mulansmedel är angeläget också för LSS-personal, 
säger Ulla Essén. Men hittills har ingenting hänt.

Socialstyrelsen håller, på eget initiativ, på att fram-
ställa ett allmänt råd om kompetenskrav. Det kom-
mer att gälla både för SoL och LSS-personal, men 
inte fullt ut för dem som arbetar som personliga as-
sistenter. Det beräknas komma till våren 2013.

– Åtminstone borde all baspersonal ha en yrkesut-
bildning på gymnasienivå med inriktning mot funk-
tionshinderområdet , säger hon.

      H H
Se också ledaren på sid 2.

Stora utbildningssatsningar
         men bara inom socialtjänst

Lättläst för äldre
FUB har översatt några norska lättlästa häften som riktar sig 
till äldre personer. De tar upp frågor runt åldrande och död. 
Bra att läsa tillsammans.
Skrifterna heter: Att bli äldre, Att vara äldre och vara frisk, När 
någon är död, Demens, Håll dig frisk och Gammal och glad.
De kostar 10 kr st och kan beställas från www.fub.se
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Innehållsrika Intradagar!
För sjätte året i rad anordnade FUB tillsammans med tidskriften 
Intra två studiedagar 24–25 september. Återigen befäste Intra-
dagarna sin ställning som det viktigaste kunskapsforumet för alla 
som är engagerade i LSS-verksamheterna. 368 deltagare lyssnade 
på de 18 föreläsarna, umgicks och vandrade mellan utställnings-
borden.  Många kontakter knöts.

Som vanligt var 
det Conny Berg-
qvist från FUB 
som inledde den 
första dagen med 
några allvarliga 
uppmaningar.

Erik 
Blennber-
ger beskrev 
LSS-lagens 
värde-
grund.

Tre som vet mycket om funktionshinder och arbete! 
Marianne Merin från Partille, Lars Lööw som nu 
ska skapa arbeten åt personer med funktionshin-
der och Ann-Helen Dahlqvist som lett arbetet med 
att förnya daglig verksamhet i Gävle.

Jonas 
Helges-
son 
höll en 
bejublad 
monolog 
om våra 
vanli-
gaste 
fördomar.

Barbro Lewin berättade om 
hur man tillämpar LSS mål-
sättningar i praktiken.

Ove Mal-
lander, till 
vänster,  har 
undersökt 
hur insatsen 
kontaktperson 
fungerar i 
praktiken.

Bengt Görans-
son, f d ut-
bildnings- och 
kulturminis-
ter, kritiserade 
kundbegrep-
pet. 

Maria Holm-
berg  och FUB:s 
nye ordförande 
Thomas Jansson 
presenterade ett 
nytt material för 
äldre personer med 
utvecklingsstöring. 
Den senare höll 
också ett anförande 
på måndagen.

Anders Svensson, habilite-
ringspsykolog i Malmö, be-
rättade med text och bilder 
om de svåra frågorna runt 
personer som far  verkligt 
illa i samhället.

Siri Ambjörnsson 
fängslade publiken 
med sina berättelser 
om hur det var att 
växa upp med en 
lillasyster med svåra 
funktionsnedsätt-
ningar.

Sølvi Linde från 
Bergen hade 
granskat samspelet 
mellan personal och 
brukare och formu-
lerat en teoretisk 
modell kring detta.

Per Enarsson 
berättade om sin 
avhandling om 
vårdares förhåll-
ningssätt.

Carin Bergström, Carpe,  fö-
reläste om ett projekt i Stock-
holm som formulerat vilka 
krav på kompetens man kan 
ställa på LSS-personal.

Ulla Essén 
från Social-
styrelsen hade 
viktiga saker 
att säga om 
kraven på 
ökad perso-
nalkompetens.

Röster från Intradagarna:

Kenneth Thorstensson, Franstorps dagliga verksamheter: 
”Många viktiga frågor har belysts. Förmiddagen dag 2 
var väldigt bra. Bland annat Bengt Göranssons föredrag. 
Detta med språkets betydelse. Ordval som brukare-kund 
och tärande-närande påverkar synen på omsorgen.”

Heléne 
Karlsson, 
strateg,  
Västerås: ”Det är första gången jag är 
på Intradagarna. Föreläsningarna om 
daglig verksamhet var intressanta.” 

Jenny Fohrman Attendo 
LSS (utställare och delta-
gare): ”Jätte intressanta 
föreläsningar. Jonas 
Helgesson var mycket 
tänkvärd.”

Karl Grunewald 
sammanfattade 
dagsläget och tog 
bl a upp de 
allvarliga bris-
terna i vuxen-
habiliteringen.

Marie Boström, ombudsman, 
(utställare Kommunal): ”Kul 
att vara här. Intressanta 
dagar!

Text och bild: Roger Blomqvist och Hans Hallerfors.
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Karl Grunewald

2012 års Intrapris på 25 000 kr, som delas 
ut på Intradagarna, gick till Peter Brusén 
Här tillsammans med Hans Hallerfors och 
Karl Grunewald. Prismotivering: 
  Peter Brusén har betytt mycket för att 
utveckla samhällets stöd till personer 
med funktionshinder. Alltifrån arbetet 
som psykolog på Salberga sjukhus för 
sinnesslöa med asocialitet, till åren på So-
cialstyrelsen har han varit en kraftfull och 
kunnig försvarare av allas människovärde.
Peter Bruséns engagemang har vilat på 
en gedigen humanistisk bildning som 
han grundlade under gymnasieåren i 
Söderhamn. ”Jag läste och lånade hem 
massvis med böcker från stadsbibliote-
ket”, har han berättat.

intra

2012 års Intrapris, 25 000 kr,har stiftelsen Utvecklingsstördas i Fokus beslutat tilldela 

Peter BrusénUr motiveringen: Peter Brusén har betytt mycket för att utveckla samhäl-

lets stöd till personer med funktionshinder. Alltifrån arbetet som psykolog 

på Salberga sjukhus för, som det hette, sinnesslöa med asocialitet, till åren 

på Socialstyrelsen har han varit en kraftfull och kunnig försvarare av allas 

människovärde.
Stockholm 120924

Karl Grunewald    Hans Hallerfors
Ansv. utg.    Ordf.

2012 års Intrapris

V ipeholm hette ett av statens sinnessjukhus, senare betecknade som specialsjukhus. Det låg 
i Lund, öppnades 1935, och var avsett för svårskötta sinnesslöa från hela landet. Det hade 
som mest ett tusen patienter. 

     Vipeholm liksom alla andra sinnessjukhus behöll ett antal arbetsdugliga patienter för utearbete 
på det stora sjukhusområdet. Sjukhuschefen på Vipeholm, Hugo Fröderberg, beskrev dessa pa-
tienter så här 1942: ”Genom sin beredvillighet och förmåga att utföra enklare sysslor, som inga andra 
människor vilja åtaga sig, erbjuda vissa oligofrena verkligen ett positivt och gangeligt drag, som det 
är anledning tillvarataga. De äro emellertid ofta fumliga och klumpiga, trögt reagerande och blir lätt 
utsatta för olycksfall. På en större anstalt bland de lägre stående njuta de av sin överlägsenhet och trivas 
gott. De tar gärna faderligt eller moderligt hand om mera hjälplösa.”
    Ingen reagerade på att man tvingade dem att stanna kvar på sinnessjukhuset och utnyttjade 
deras arbetskraft.

Foto: 1949. 
Medicinsk-
historiska 
museet. Lund.

Bilder 
som 
berättar

  Han har också visat ett särskilt engage-
mang för ordens innebörd. Den som har 
makt att formulera problem och förslag 
till lösningar har också makt att påverka 
utvecklingen. Samtidigt krävs det politisk, 
ekonomisk och juridisk styrka för att ord 
ska förändra verkligheten. Peter Brusén 
har använt sin makt för att skapa verklig 
förändring. Genom åren har han också 
varit en god lyssnare och skapat ett bety-
dande förtroende på sin arbetsplats och i 
sin relation till organisationerna. 
  1986 anställdes Peter Brusén som 
byrådirektör på Socialstyrelsens handi-
kappbyrå. Han ledde den första utvärde-
ringen av LSS och  2001 blev han chef för 
den nybildade enheten för frågor kring 
funktionshinder. Man publicerade ett 
antal rapporter om situationen för per-
soner med funktionsnedsättning. Därtill 
kommer att han publicerat ett flertal 
fackböcker. 
  Vid en olycka 2000 blev Peter Brusén 
förlamad i större delen av kroppen. Från 
att ha varit en av dem som pratat om 
personer med funktionshinder blev han 

nu själv rullstolsburen. Men han vägrade 
att låta funktionshindret bli ett med hans 
identitet. Efter ett halvt års rehabilitering 
återgick han till sitt arbete på Socialstyrel-
sen. I boken Livet en gång till berättar han 
om detta och om hur mycket känslan av 
sammanhang och tillhörighet är avgö-
rande för rehabiliteringen. 
  Peter Brusén har, genom sin position, 
sitt engagemang och sina unika erfa-
renheter, bidragit till att förändra verk-
ligheten till det bättre för personer med 
funktionshinder.  

Konstverket på 
Intrapriset är 
gjort av Linda 
Plahn på 
atelje INUTI i 
Stockholm.

Text och bild: Roger Blomqvist och Hans Hallerfors.
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Det har under se-
naste åren gått en 
våg i våra medier, 

framför allt på TV, där 
personer med utveck-
lingsstörning stått i fo-
kus. Det började med En 
annan del av Köping och 
därefter har det rullat på: 
Glada Hudik, Hotellsåpan, 

Icareklamen för att nämna några exempel, och för 
drygt ett år sedan kom filmen Hur många lingon finns 
det i världen?

För en tid sedan hade vi en planeringsdag på vårt 
jobb – en gruppbostad – och som uppgift hade vi att 
se Hur många lingon finns det i världen vilken sedan dis-
kuterades under ett par timmar på eftermiddagen.

Infallsvinklarna verkade till synes oändliga. Det 
radades upp fördelar och nackdelar och trots att 
spännvidden var väldigt stor där emellan och åsik-
terna  ibland gick kraftigt isär så blev stämningen 
aldrig hätsk. Ingen åsikt möttes av indignation eller 
vrede, utan snarare av långa tystnader, innan någon 
tog upp en ny tråd och presenterade ytterligare en 
infallsvinkel. 

Jag tror helt enkelt att vi alla satt där med vår egen 
kluvenhet. Att åsiktsskillnaderna gick tvärs genom 
våra huvuden. Ingen verkade riktigt säker på om 
det här var helt av godo eller helt av ondo. En man 
hörde dock till undantagen. Han var väldigt mycket 
för. Han såg det här som de utvecklingsstördas chans 
att få synas, att få förverkliga sina drömmar, och att vi 
andra som tvekade var emot detta. Han tyckte att vi 
förnekade de här personernas möjligheter att lyckas i 
livet. Att vi inte tålde att se deras framgångar utan på 
något jantebetonat vis ville hålla kvar dem på mattan, 
i den grå vardagen där vi, enligt honom, tyckte att de 
hörde hemma. 

Å ena sidan, tänker jag. Å andra sidan, krävs det 
inte ändå en speciell prestation av dem det gäller? 
Är inte en av poängerna att de som uppträder ska 
vara söta och till lags för att de ska väcka vår sympati 
och medkänsla? Som i sin tur får mig att tänka på 
Majgull Axelsson och hennes ”Det utvecklingsstörda 
leendet”. Alltså leendet som en vädjan att få hjälp 
eftersom det inte går att lita på att omgivningen ska 

ställa upp om man inte är inställsam. En sorts villko-
rad medmänsklighet.  Alltså det stadiet i samhällsut-
vecklingen som vi ju tror att vi kommit förbi. Vi tror 
ju att personer med utvecklingsstörning inte längre 
måste vara så himla söta och le mot oss, för att mötas 
med respekt och få det stöd de behöver. För det är 
deras självklara rättighet, helt enkelt. 

För oss som jobbar med personer med utvecklings-
störning duger det inte med så lågt ställda krav, att 
vi ska förvänta oss söta leenden i utbyte för vår med-
känsla. Vi kanske snarast borde kräva av oss själva 
att se motståndet, deras vrede eller olust som något 
positivt. Som tecken på vilja och självständighet, att 
de vågar och att de förväntar sig att vi som personal 
klarar av att hantera det. Men samma krav går kanske 
inte att ställa på folk i allmänhet, då kanske vi får nöja 
oss med en stilla acceptans? 

Och, är det inte så att svenska folket, genom dessa 
TV-serier, blir mer välvilligt inställda till personer med 
utvecklingsstörning? Att de fortsättningsvis kommer 
att bli lite glada då kille eller tjej med Down syndrom 
sätter sig bredvid dem på bussen, och inte rädda? 
Och att det i sin tur kan skapa större förståelse? 

Kanske är det ändå en utveckling i humanismens 
namn, att folk ler och skrattar med dem och inte åt 
dem som för hundra år sedan?

Å ena sidan. Å andra sidan kan man ju ställa sig 
frågan om ändå inte dessa teveprogram kategoriserar 
och särskiljer, spinner på ett vi- och domtänk? Även 
om det är i all välmening, som det ju oftast är. De står 
ju trots allt där på scenen i egenskap av sin utveck-
lingsstörning, oftast inte på grund av sina förmågor 
eller det de presterar. Vi tänker ”utifrån hans eller 
hennes förutsättningar så gör han eller hon det bra”.

Vi funkar så, tror jag, att vi ser till sammanhanget. 
Vi kan kontexten och vi räknar med den. Vi räknar 
in ”efter deras förutsättningar” och det som blir vår 
upplevelse, vår konstupplevelse är fighten de går, 
modet att ställa sig där och sjunga, den goda viljan, 
tapperheten, deras längtan och deras drömmar. Den 
träffar oss kanske djupare än perfektionen och de 
klockrena tonerna.

Vem som sjunger spelar roll, vad han eller hon vill 
och drömmer om spelar roll för vår upplevelse. Kate-
goriseringen är bara en etikett vi klistrar på.

Å ena sidan…

Lingon och 
   leenden

Krönika av Erik Tillander
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Intra nr 1/2013 kommer ut i mars.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  320 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 
från vår hemsida:

www.intra.info.se
eller på fax: 08-97 11 04 

tel: 08-647 87 90
eller e-post: 

intra@swipnet.se

Prenumerera!Omslagets konstnär

 

 

Värna är en sammanslutning av läkepedagogiska och socialterapeutiska 
verksamheter i Sverige. Våra verksamheter riktar sig till barn, ungdomar 
och vuxna.

 Vi värnar om det unika i varje människa. Vi främjar individuell utveckling 
och erbjuder en meningsfull vardag i en vacker i miljö. 
Vi �nns till för människor med funktionsnedsättningar. 
 

För mer information besök:
 www.värna.nu

Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi – boende, utbildning & arbete 

Johan Högmark, 51 år från 
Östersund har gjort bilder-
na på framsidan. 
– Jag har hållit på och ritat 
sen 70-talet då jag bodde 
hemma i Gällö, berättar 
Johan. Det har blivit några 
stycken med åren.
På dagarna arbetar Johan 
Högmark med korna på en 
stor bondgård i Tandsbyn 
utanför Östersund. Men 
när han är hemma och 
sitter för sig själv tar han 
fram pennorna. Hans syster 
driver ett sommarcafé och 
där fick Johan hänga upp 
teckningarna.
 – Jag fick sålt några, säger 
han.
Förra året deltog han också 
på en utställning i Folkets 
hus och i december kom-
mer han att delta i en 
utställning som Jämtlands 
läns konstförening anord-
nar. 
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Vi erbjuder helhetsmöjligheter med boende, särskola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande 
bygemenskap för barn och ungdomar. Vår styrka är att skapa ett meningsfullt sammanhang för den 
enskilde, som bygger på trivsel och trygghet.

Solberga by är icke vinstdrivande
En röd tråd i Solberga bys pedagogik är att utveckla elevernas självbestämmandeförmåga. För 
elever som har svårt att kommunicera, erbjuds alternativ– och kompletterande kommunikation i 
form av bilder och tecken.

Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
Korttidsvistelse (avlastning) enl. LSS § 9.6
Korttidstillsyn för barn över 12 år enl. LSS § 9.7
Fristående läkepedagogisk grundsärskola med
Waldorfpedagogisk kursplan för årskurs 1-9

www.solbergaby.se


