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Misstro genomsyrar systemet
D et finns två frågor som ligger i botten på de diskussioner som förs om framtidens 

stöd till personer med funktionshinder.

1. Vilket stöd behöver den enskilde personen med funktionshinder från samhället 
för att kunna utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter och få ”goda 
levnadsvillkor”?

2. Hur kan samhället utnyttja de medel som finns, för att ge bästa möjliga 
stöd?  

Den första frågan har staten/riksdagen svarat på genom att framför allt stifta lagar 
inom detta område, varav LSS är den viktigaste. Man har försökt definiera vilka behov 
som kan uppstå och hur man på bästa sätt tillgodoser dessa behov. Sedan har man  
överlåtit på den enskilde att själv bedöma sina egna behov och sedan begära de insat-
ser man behöver.

Mellan stat och individ står kommunen (utom vad gäller personlig assistans) som är 
den instans som ska svara på den andra frågan. Men först ska den enskildes begäran 
tas emot och det ska bedömas om den är i överensstämmelse med lagstiftningen. När 
det är gjort är det dags att verkställa beslutet och att sedan kontrollera att det blivit så 
som man avsett. 

Det som nu har hänt är att det uppstått gnissel i hela kedjan. Den finns en växande 
misstro mellan staten, kommunen och den enskilde. 
  Staten misstror kommunernas förmåga till rättssäker handläggning och deras ambi-
tion att leva upp till lagens målsättningar. Därför skärper man kontrollen genom en 
kraftigt utbyggd kontrollmyndighet (IVO) och bötfäller de kommuner som inte följer 
lagstiftningen. 
  Kommunerna har haft svårt att ta till sig LSS som en särlag. Man ville ha den som 
en del av socialtjänstlagen för att kunna samordna den med äldreomsorgen. Kommu-
nerna misstror också ofta den enskilde (eller de vårdfirmor som allt oftare företräder 
denne vid förhandlingar om LSS-stöd) när det gäller bedömningen av behov av stöd 
och arbetar därför för att förstärka handläggningen. Den enskilde misstror till sist 
kommunens vilja och förmåga att ge ett bra stöd och försöker på olika sätt skaffa sig 
stöd och juridisk kompetens för att få sina behov beviljade.

Misstron leder till att en allt större apparat behövs för att få det hela att ändå hjälpligt 
fungera. För att möta krav, för att påverka beslut, för att vinna i de juridiska instanser 
som allt oftare avgör LSS-stödets omfattning anställs allt bättre högskoleutbildade ju-
rister, handläggare, upphandlare och kontrollörer. Kompetenstillväxten sker nästan 
uteslutande på de områden som handlägger, beställer eller kontrollerar LSS-insat-
serna. Inte bland dem som faktiskt utför dem. Där har istället kompetensen minskat. 

På sidan 10 i denna tidning får vi möta en annan röst. Helena Harrysson har lång 
erfarenhet av att leva med ett barn med mycket svår funktionsnedsättning. Hon säger: 
Vi är alla medspelare!
Tänk om det är så enkelt? Om vi förmådde vända utvecklingen, skapa tillit i de system 
som reglerar stödet till personer med funktionshinder. Om vi kunde använda en del 
av de resurser som nu läggs på upphandling, handläggning och kontroll till att för-
bättra personalens möjligheter och förutsättningar för att skapa ett bra stöd. 
Vilken vinst!                      
                                                                                                                        Redaktionen
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I Hudiksvall har man under flera års tid arbetat 
med att stärka personalinflytandet och kvalite-
ten i LSS-verksamheterna. Redskapet har varit 

intraprenadsystemet och en schemaläggning som till-
fredsställer både arbetstagarnas behov av att kunna 
påverka sina arbetstider och verksamhetens krav på 
flexibilitet. 

Kolmo gruppbostad ligger i en liten by nio km ut-
anför Hudiksvall. Här bor fem personer i egna lägen-
heter grupperade runt ett hus med personal- och ge-
mensamhetsutrymme. 

Gruppbostaden var den första LSS-verksamheten i 
Hudiksvall som blev intraprenad. Det innebär att per-

sonalen själva får ansvara för budgeten, att man kan 
påverka verksamhetens innehåll och – eftersom intra-
prenaden kopplades till ett flextidssystem för schema-
läggningen – att man också kan påverka vilken syssel-
sättningsgrad och arbetstid man har. Det låter nästan 
för bra för att vara sant.

Framför mig, runt bordet sitter åtta anställda på 
gruppbostaden.

– Det fungerar, intygar alla. 
Det märkliga är att det också verkar fungera bättre 

för dem som bor i gruppbostaden. Mer personal när 
det verkligen behövs och mindre med vikarier som 
man inte känner. 

”Vi ville undersöka hur vi kunde skapa ett ökat personalinflytande.”

intraprenad
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LOV blev intraprenad
Bakgrunden till förändringarna inom LSS-verksam-
heterna i Hudiksvall är ett beslut som omsorgsnämn-
den tog för några år sedan. Man ville utreda vilka 
möjligheter det fanns att stödja personalkooperativa 
lösningar eller att skapa mer personalinflytande med 
hjälp av intraprenader, som alternativ till LOV. 

LOV infördes för hemtjänsten, och det gick trögt 
i början. Funderingarna på kooperativen rann ut i 
sanden eftersom det då ändå måste till någon form 
av upphandling som inte kunde garantera att koope-
ratörerna skulle vinna upphandlingen. Återstod in-
traprenaderna.

– Vi undrade hur vi skulle kunna skapa mer enga-
gemang, berättar Per Iversen som är verksamhetschef 

för omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet. 
Man började med två enheter inom äldreomsorgen 

och 2012 blev det dags för de första försöksverksam-
heterna inom LSS-området. 

– Vi förhandlar fram ett avtal med förvaltningen, 
berättar Siv Pettersson, som är enhetschef för Kolmo 
gruppbostad. Avtalet bygger på föregående års kost-
nad men vi har möjlighet att påverka avtalsskrivning-
en när vi förhandlar. 

Om verksamheten sedan går med överskott får man 
behålla 80%, dock max 4 % av den totala budgeten. 
Resten, 20 %, går tillbaka till kommunen. 

Eftersom den största kostnaden är personal så kopp-
lades intraprenaden till ett nytt flextidssystem som 
gav personal och arbetsledning stora möjligheter att 
påverka personalkostnaden.

Flextidssystemet
Grunden för flextidssystemet ser ut på följande vis.

Först bestämmer man vilken grundbemanning som 
behövs under dygnets olika tider.

Alla får den sysselsättningsgrad de eftersträvar. De 
som har deltider får alltså gå upp i tjänstgöringsgrad 
om de önskar. OB-ersättningen (utom vid storhelger) 
beräknas som en schablonsumma.

Man har ett grundschema som man går på, utöver 
det schemat får man själv sätta upp sig på lediga tider. 
Den sammanlagda arbetstiden (37,25 tim/vecka för 
dem som går på schema) räknas på 52 veckor, vilket 
gör det möjligt att variera sina arbetstider under läng-
re perioder. Det här underlättar för personal som vill 
vara ledig en speciell dag för något viktigt eller om 
man t ex vill vara ledig varje tisdagseftermiddag för 
att delta i en cirkel. Man får helt nya möjligheter att 
påverka sina arbetstider.

Samtidigt innebär det att behovet av vikarier mins-
kar. När någon ordinarie är sjuk eller tjänstledig så är 
det oftast någon annan i personalstyrkan som hoppar 
in och tar de tiderna. Samma sak under semesterti-
den på sommaren. Oftast jobbar då den ordinarie 

Personalen på Kolmo gruppbostad har hittat ett sätt att påverka 
arbetet. 
Från vänster främre raden: Ulla Berglund, Ulla Ahlgren och Siv 
Pettersson. 
Bakre raden: Marie Eriksson, Kerstin Berglund och Anneli Ko-
skinen. 
Längst bak: Daniel Persson och Per Iversen.

Vad är en intraprenad?
En intraprenad är en verksamhet inom offentlig sektor där 
möjligheten att styra över den egna verksamheten är större. 
Efter en upphandling får intraprenaden ekonomiska medel 
från sin uppdragsgivare (t. ex kommun eller landsting) som 
verksamheten får styra över. Det innebär också ett större an-
svar för verksamhetens drift, kostnader och resultat. 

intraprenad
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personalen några extra pass för att göra det möjligt 
att få en längre sammanhängande ledighet senare. 

Flextidsschemat har förbättrat verksamhetans möj-
ligheter att ha koll på sina kostnader och dessutom 
har den inneburit förbättrad personaltäckning på 
arbetsintensiva tider. Behovet av vikarier och över-
tidstimmar har minskat och schemaläggningen har 
underlättats eftersom man inte behöver ha full tim-
täckning på basschemat. 

Ulla Berglund är den i personalgruppen som har 
ansvar för schemaläggningen. Hon visar mig pärmen 
med de olika tiderna uppsatta för varje dag. Sedan 
finns gott om olika märken beroende på vem som ar-
betar. Alla sätter upp sig på de tider som blivit lediga.

– Jo, säger Ulla, schemat förutsätter ju att vi alla tar 
ansvar. Men det här är en sådan personalgrupp!

Ansvar för inköp
Intraprenaden innebär också ett större ansvar för per-
sonalgruppen när det gäller inköp och förbrukning. 
En del inköp kan man besluta om själva medan man 
i andra fall är bunden till kommunens upphandlings-
avtal.

– Men det är bara bra, säger Per Iversen. För det har 
inneburit att kommunens upphandlingsavdelning 
har fått en helt annan press på sig att sluta bra avtal. 
Intraprenaderna godtar inte att vi sluter dåliga avtal 
för det påverkar direkt deras ekonomi. Det har inne-
burit en förskjutning både av makt och engagemang.

Siv Pettersson håller med:
– Vi känner det här mer som vår verksamhet nu, 

säger hon. Och vi godtar inte att man lägger på oss 
kostnader som vi inte borde ha. Det gäller både hyran 
och t ex reparationskostnader.

Man har också en egen budget för mat och förbruk-

ningsvaror. De som bor i gruppbostaden vill helst äta 
middagarna tillsammans och man har lagt ner stor 
energi på att maten ska vara av hög kvalitet med bra 
råvaror. På samma sätt ser man till att de boende har 
bra tillgång till fritidsverksamheter. Eftersom grupp-
bostaden ligger 9 km utanför Hudiksvall har man en 
egen minibuss. 

Alla har utbildning
Eftersom det ingår mycket omvårdnad i verksamhe-
ten har man tillgång till personalkläder. Men det är 
inga enhetliga sjukhuskläder utan olikfärgade skjor-
tor, tröjor och byxor. 

– Det är en hygienfråga, säger Ulla Ahlgren som är 
hygienombud. Även vikarierna har tillgång till arbets-
kläder. Men när vi åker in till staden har vi våra egna 
kläder. 

Dessutom har man inhandlat bra arbetsskor till all 
personal och betalat – med överskottspengar – en 
sjukgymnast som lärt dem hur man går, står och lyfter 
på ett ergonomiskt bra sätt.

Alla som går på någon av de åtta fasta tjänsterna i 
Kolmo gruppbostad har självfallet föreskriven utbild-
ning.

– Vi har en regel här, säger Per Iversen, att ingen kan 
jobba längre än 180 dagar som vikarie. Sedan måste 
man sätta sig på skolbänken om man ska jobba vidare. 
Vi har ett intensivt samarbete med komvux och vårt 
vård- och omsorgscollege kring detta. 

En del av överskottet har personalen beslutat att 
lägga på internutbildningen. Några i personalgrup-
pen har varit på Intradagarna i Stockholm, andra har 
deltagit i det lokala kursutbudet. Man har också köpt 
in föreläsare när det gällt specifika frågor kring de 
boende.

Per Iversen har lång erfarenhet av 
arbete inom omsorgerna. På 70-ta-
let deltog han i Camphill-rörelsen 
och hämtade sin inspiration från 
antroposoferna. Nu leder han ar-
betet mot ett bättre innehåll i LSS-
verksamheter inom Hudiksvalls 
kommun.



INTRA 4 • 14                                            76                                 INTRA 4 • 14

– Efter vi fick intraprenad har fler personer än tidi-
gare haft möjlighet att gå på kurs, säger Siv Pettersson.

Inkluderingsombud
En annan viktig framtidsfråga är hur man ska kunna 
slussa in fler utrikes födda till arbeten inom LSS-
verksamheterna. 

– Vi kommer att behöva nyanställa många inom en 
nära framtid på grund av många pensionsavgångar, 
säger Per Iversen. Tidigare har arbetsförmedlingen 
bara beställt ett stort antal utbildningsplatser hos pri-
vata utbildningsanordnare men efter genomgången 
utbildning har de inte kunnat få jobb, oftast för att de 
saknat tillräckliga språkkunskaper. Man måste först 
inse vad branschen har för krav och sedan anpassa 
utbildningen efter det. Vi har startat en verksamhet 
med inkluderingsombud som ska ta hand om de ny-
utbildade när de kommer till arbetsplatserna. Så att 
de får en bättre start på sitt arbetsliv här.

Mer resurser till verksamheten
Men vad gör man då om man får extra kostnader? 
Om man går minus ett år? 

– Vi har diskuterat det mycket, säger Per Iversen. 
Om t ex någon av de boende blir sjuk under längre 
tid kan man behöva öka bemanningen. Då får man 
ju högre kostnader i förhållande till intäkterna. Då 
måste man kunna gå in och äska tilläggsanslag. 

Man har också ett system med en garanterad be-
manningsnivå som påverkas av om t ex en plats blir 
tom under en längre period. 

– Systemet innebär att enhetschefen och persona-
len tar ett större ansvar för verksamheten än tidigare, 
säger Per Iversen.

För personalen har intraprenaden främst inneburit 
att man fått mer resurser att lägga på verksamheten 
som sådan. Man har byggt en inglasad veranda där 
man kan sitta på eftermiddagarna, man har gjort ge-
mensamma resor och man har på olika sätt skapat 
trivsel i verksamheten. När jag kommer på besök har 
man just beslutat att skaffa höns. Daniel Larsson dri-
ver en liten gård på sin fritid och därifrån kan man 
till en början få låna några höns över nästa sommar. 
Men sedan kanske det blir en permanent verksamhet. 

– Det är inte pengarna som driver oss, säger Daniel. 
Vi försöker ha brukarna i fokus och ta till vara de re-
surser vi har för att förbättra för dem.

Hudiksvall är en ambitiös kommun. Vi ska bli bästa 
kommunen att bo i år 2020, skriver man i sin målsätt-
ning och sådan svulstighet kan man ju le åt. Liksom 
åt alla New Public Management-inspirerade floskler 
som fyller broschyrerna med ”värdegrund”, varumär-
kesbyggande”, ”visionsarbete”, ”affärsidé” och så vi-
dare. Men bakom alla vackra fraser finns helt klart en 
vilja till förnyelse som imponerar.

                                    Text och bild: Hans Hallerfors.

”Intraprenaden och flextiderna har 
inneburit helt nya möjligheter för 
oss att påverka vår verlsamhet”, sä-
ger Siv Pettersson som är enhets-
chef för Kolmo gruppbostad.

8 enhetschefer har startat intraprenader i Hudiksvall på  
13 grupp- och servicebostäder och 2 äldreboenden.
Ca 200 medledare (anställda) omfattas.

7
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Kristoffer Eskils jobbar i snickargruppen på Franstorps verk-
städer. 

Vad gör du på jobbet? 

Det jag tycker bäst om kan vara allt möjligt som skåp och olika 
saker. Men jag är ett geni på dalahästar! 

Har du något intresse, idol eller annan förebild? 
Jag gillar hårdrock men också mycket annan musik och sär-
skilt Zara Larsson. Jag har sett henne på olika festivaler, ”She 
is a star!”
För mig är hon redan världsstjärna. 
Jag har många olika intressen som att gå på bio och se hård-
kokt action, men även vacker svensk film. “Monica Z” är vack-
rast!
Ett annat nytt intresse är Aikido där jag blev inspirerad av en 
skådis som är kampsportare, nämligen Jason Statham.

Från utställningen ”Roller” på Franstorps verkstäder.

A lla har en roll här, säger Kristoffer Eskils, 
23 år. Han är en av dem som är med i 
en undersökning av vilka roller männis-

korna i och kring Franstorps verkstäder har. Det 
har blivit en utställning där alla får ta plats. En 
av dem är Kristoffer som visar upp sig själv i de 
roller som är viktiga för honom, som snickare på 
Franstorpsgården och som hårdrockare.

– Jag är fortfarande intresserad av dinosaurier 
men nu har jag andra intressen också. En är 
kampsport, Aikido, som kommer från Japan. 

En annan är hårdrock. Kristoffer Eskils har en 
tatuering på vardera axeln. De handlar om det 
hårdrocksband som han gillar. 

– De heter Disturbed. 

Alla spelar roll i daglig verksamhet!

8
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Ja, vem är man egentligen? När man ser alla an-
sikten och beskrivningen av vilka de är så växer 
frågetecknen. Är man sina intressen? Är man det 
man jobbar med? Hur mycket av den man är har 
man skapat själv och hur mycket skapar andra? 
”Var och en ska få en identitet som en person som 
kan och som är värd att lyssna på”, står det i pro-
grammet för utställningen. Men Kristoffer Eskils 
har inte fått någon identitet till skänks. Han har 
skapat den själv!

– Jag är den jag är och jag vill vara den jag är, 
säger han stolt. 

Det är hursomhelst ett efterföljansvärt exempel 
för alla dagliga verksamheter. Att man skärskådar 
sina roller och gläds åt den mångfald som plöts-
ligt uppstår när man ser varandras olikheter.

                                                                       HH

Till utställningen om olika 
roller på Franstorps Verkstä-
der fanns en fotoautomat där 
man kunde fotografera sig själv 
i olika roller. Uppskattat av 
Intras reporter Hans Hallerfors 
(nedan).

Foto: Stefan Cederth.
Alla spelar roll i daglig verksamhet!

Therese Humbla

Erik Persson 9
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Helena Harrysson har en säck full av livser-
farenhet att ösa ur. Hon är mamma till sex 
barn, hon har gift sig, skiljt sig och gift sig 

igen. Hon har arbetat med barnteater, varit rektor för 
en skola och skrivit flera böcker om barnuppfostran. 
Och hon vet hur det är när ingenting blir som man 
förväntar sig.

Från Mamma Mu till rektor i Sandviken
– Jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv, berät-
tar hon. Jag var bara en vilsen tonåring från Farsta 
utanför Stockholm. 

Det var på det omvälvande 70-talet när det var fullt 
möjligt att spontant skapa barnteater och dansföre-
ställningar och bli gröna vågare och flytta till Dalar-
na (tillsammans med Tomas och Jujja Wieslander – 
Mamma Mu!) och leva i kollektiv. Där, i ett ombyggt 
ålderdomshem, skapades musik, barnböcker och 
teater under några explosiva år. Helena stortrivdes 
och födde ytterligare två barn. Det som var möjligt på 
70-talet gick dock sämre på 80-talet.

– Tiden blev mer individualiserad och kommersia-
liserad, säger Helena. Det var då hon träffade sitt livs 
kärlek, skilde sig och gifte om sig med Clas och hann 
få ytterligare ett barn innan Oskar kom till världen.

Oskar, hennes femte barn i ordningen, föddes 1988 
och förändrade allt. Han var inte som andra barn. 
Han sov nästan ingenting, han skrek nästan jämt och 
han var sen i sin utveckling.

– Jag hade skygglappar på mig, berättar Helena. Jag 
försökte hela tiden hitta positiva tecken. ”Han kan 
inte gå än, men jag vet ju att många barn är sena i ut-
vecklingen”, sa jag. Eftersom han sov högst en timma 
varje natt tänkte jag att ”om vi bara bygger en sådan 
där säng så ska det nog gå bra”. Jag är en uthållig 
person som inte vill ge upp. Jag orkade med myck-
et, alldeles för mycket. Min man, Clas, som är mer 
känslomässig, tyckte att vi behövde hjälp. Men det var 
en främmande tanke för mig. Vi hade ju jobbat med 
barn i hela vårt vuxna liv. Jag tänkte inte be om hjälp. 

”Man blir knäpp till slut”
– Det stred ju mot allt jag stod för, säger Helena och 
låter än idag upprörd. Man ska ju inte lämna ifrån sig 
sitt ettåriga barn på sjukhus! Det visste ju jag. Men vi 
var tvungna att få sömn. Man blir knäpp till slut när 
man inte får sova. Det var första gången jag på allvar 
började tvivla på att allt stod rätt till med Oskar.

Varken Helena eller hennes man hade några för-
äldrar i närheten som kunde ställa upp och vännerna 
hade svårt att förstå vilken situation de hamnat i. Det 
var som att folk inte orkade ta till sig hur svårt det var.

– Hela vårt sociala liv försvann. Vi kunde inte umgås 
med vänner, inte äta middag tillsammans med andra 
– för det blev så jobbigt med Oskar. Han var så kaotisk. 

Efter två år fick Oskar ytterligare ett syskon. De älds-
ta barnen var mycket tålmodiga. Men de tyckte det 
var jobbigt. 

”Vi är alla medspelare”

Helena Harrysson har svårt för dem som ser samhället och kommunala handläggare 
som närmast fientliga mot parter i arbetet med att skapa bra stöd till individer med 
funktionshinder. ”Vi är alla medspelare”, säger hon. Hennes son, Oskar, föddes med 
Angelmans syndrom och förändrade det mesta för Helena och hennes familj.
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– Oskar hade fortfarande ingen diagnos, vi hoppa-
des och tränade för att han skulle lära sig tala, han var 
ju jättesöt och han var mycket social. Ett uppvaknan-
de skedde när vi fick beslut om viss korttidsavlastning. 
Jag fick en chock när jag kom till korttidsboendet. Att 
mötas av barn som skrek och som jag upplevde som 
mycket mer annorlunda än Oskar. Det var svårt att ta 
in att också mitt barn var så annorlunda. Då började 
en process som tog många år. 

Det tog ytterligare ett år innan de mötte en dok-
tor som hjälpligt kunde svara på deras frågor. Han 
konstaterade att Oskar hade någon form av svår ut-
vecklingsstörning. Men det skulle dröja ända till Os-
kar fyllt 12 år innan han fick diagnosen ”Angelmans 
Syndrom” (se ruta). 

Långsamt började de inrätta sina liv för att kunna 
möta Oskars behov.

– Ändå tänkte jag: han är nog bara lite utvecklings-
störd, säger Helena som nu också insåg att hon behöv-
de ett fast jobb för att kunna möta de påfrestningar 
som låg framför dem.

Framåt på jobbet, kaos hemma
Helena hade en förskollärarutbildning och efter att 
ha vikarierat ett tag fick hon jobb som rektor för en 
skola och en förskola i Sandviken. Det passade henne 
bra att vara chef, på jobbet gick det framåt men hem-
ma var det kaos. 

– Vi fick ha hänglås på kyl och frys, vi fick ställa un-
dan allt som kunde skadas och till slut flyttade Clas 

och Oskar ner till undervåningen medan jag och de 
andra barnen bodde på övervåningen. Med vanliga 
barn vet man att de jobbiga perioderna går över. Att 
allt ändrar sig så småningom. Men Oskar fortsatte att 
vara vaken på nätterna. Han fick ständiga epileptiska 
anfall. Allt var extremt påfrestande. 

Helena Harrysson är född 1953. Hon har arbetat i många 

år som frilansare med barnlitteratur och barnteater innan 

hon blev rektor. Idag är hon både anställd i Sandvikens 

kommun och frilansar som föreläsare och handledare. 

Hon har skrivit flera böcker där hon delat med sig av sina 

erfarenheter som ledare, pedagog och mamma.

Läs mer av Helena Harrysson:

Släpp taget och håll i. Handbok för tonårsföräldrar. 2011. 

Alfabeta förlag. 144 sidor. Pris 248 kr.

Våga vara vuxen – bli en bra förälder. 2009. Alfabeta för-

lag. 160 sidor. Pris 210 kr.

Äntligen fri? Barnen har flyttat – vem är jag nu? 2014. Alfa-

beta förlag. 121 sidor. Pris 248 kr.
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Oskars första år i särskolan var också slitsamma. Det 
blev ständiga utryckningar, eftersom han ställde till 
med problem. 

– Vi bodde på landet i en liten by och Oskar fick 
åka taxi till skolan. I början tänkte jag att han skulle 
åka själv, bara någon fanns där och tog emot i skolan. 
Men resorna blev ofta helt absurda. En gång kom taxi-
chauffören helt förstörd. Oskar hade hittat några se-
rietidningar i baksätet. Dem rev han sönder och kas-
tade ut genom vindrutan, blad för blad, sedan kastade 
han ut dörrmattan. Efter den resan bestämde vi att 
han behövde ha någon med sig. Det blev ett pusslan-
de, många gånger var det vi själva som fick åka med. 

Trots korttidsavlastningen hamnade Helenas familj 
i ett lågintensivt sönderfall. Vaknätter, läkarbesök, 
ständiga slitningar och oro tärde på dem. . Clas hade 
flera gånger haft starka stressymptom. Men en dag 
inträffade en händelse som kom att ändra på allt:

Den sönderslagna dörren
Helena skulle bada Oskars lillasyster Nelly. Hon ställ-
de ner henne i badkaret och började spola i vatten. 
För ett kort ögonblick gick hon ut för att hämta en 
handduk. När hon kom tillbaka var badrumsdörren 
låst. Hon hörde hur vattnet rann och hörde hur Os-
kar tjoade glatt därinne. Han förstod inte när hon bad 
honom öppna. Helena blev rädd och galen, slog upp 
ett hål i dörren med knytnäven och lyckade den vägen 
vrida om låsvredet. På kvällen satt både hon och hen-
nes man och grät.

Efter den kvällen förändrade vi vår attityd till varandra 
och till myndigheter. Vi började gemensamt samarbeta för att 
hitta en lösning där både vi och Oskar kunde få det bättre. 
Min stolta strävan att till varje pris klara av situationen 
själv kastade jag i soporna. Istället för att säga: ”Det skulle 
vara hyggligt om vi kunde få lite avlastning ibland”, sa vi: 
”Vi behöver hjälp. Nu.” 

Ur boken ”Våga vara vuxen” av Helena Harrysson.

– Jag har sparat den där dörren, berättar Helena. 
Den påminner mig om hur mycket jag älskar mina 
barn.”

Nu hade också en ny lagstiftning, LSS, kommit som 
gjorde det möjligt att hitta annorlunda lösningar. De 
anställde personliga assistenter till Oskar, som flyttade 
till en lägenhet i närheten.

– Han var ju bara tio år. Många har frågat om det 
inte var för tidigt. Men det var det inte. Det var av kär-
lek som det skedde. Vi hade inte kunnat vara några 
bra föräldrar om Oskar hade bott kvar hemma. Den 
personliga assistansen var ”Halleluja”. Den räddade 
livet på oss, säger Helena bestämt.

Mest hade kanske Oskars lillasyster farit illa av att 
ständigt behöva vara rädd för sin storebror.

 – Hon var lättad när han flyttade och hon blev be-
sviken när han kom tillbaka på besök till oss. Hon 
hade sin fulla rätt att känna så, vi kunde inte tvinga 
henne att älska sin storebror.  Det tog lång tid innan 
hon kunde erövra den kärleken. Men det gick! Nu är 
hon hans bästa vän! 

Helena tror inte att Oskar själv är medveten om hur 
han har påverkat familjen.

– Han har ett så stort funktionshinder, han kan inte 
reflektera över vem han är på det viset. Och sedan han 
fick medicinering för sina anfall så är han ”sunshine”. 
Han älskar människor, han älskar livet som han har, i 
den kropp han har. 

Hon tror inte heller att solskenet är en överlevnads-
strategi.

– Angelmans syndrom kallades tidigare för ”the 
happy puppet children”. Den där oförklarliga lev-
nadsglädjen är en del av syndromet. Han har inte au-
tism. Han är social, han är intresserad av människor, 
han älskar mat, han älskar att få en glasstrut. Han har 
ingen värderingsskala som vi har. Han tänker i helhe-
ter. Han blir lika lycklig av att komma hem till oss och 
bygga lego som att åka till Kanarieöarna. Han önskar 
sig inte saker men gläds åt dem när de finns. Han är 
lätt att tillfredsställa. Han kan titta på Galenskaparna, 
då skrattar han så att han får feber! En gång mötte vi 
ett par på stan som var lite fulla och grälade högljutt. 
Då blev han så ledsen och orolig. Han stod inte ut 
med att de var olyckliga och arga på varandra. Han 
slet sig loss från oss och gick fram till dem och kra-
nade om dem. Han tog deras händer och ville att de 
skulle hålla i varandra.

Allt är inte solsken
Helena Harrysson tvekar lite. Men, säger hon, han 
skrattar ju inte jämt.  Han kan bli oerhört frustrerad 
om han inte kan göra sig förstådd. Om vi misstolkar 
honom och han blir missförstådd. Då kan det bli kris.

– Jag minns en situation. I Gävle. Han var tolv och 
var hemma hos oss över julen. Jag hade fått en idé, vi 
skulle åka till en fotograf i Gävle och ta en familjebild. 
Flickorna hade klätt sig fint och var lite spända.  Och 
Oskar for runt och pillade på allt. Kamerastativet for 
i golvet, han drog tjejerna i håret, irritationen växte 
och allt blev så jobbigt. När vi äntligen var klara var 
vi helt slut. Vi ville bara hem. Oskar pekade mot cen-
trum och gjorde ljud. Om vi hade varit inkännande 
då, så hade vi förstått att han ville gå och fika. Det 

Oskar Harrysson
Foto: privat
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Angelmans syndrom är en sällsynt genetisk sjukdom 
som i de flesta fall beror på att det saknas en bit av kro-
mosom 15.

Förekomsten av Angelmans syndrom uppskattas till 8 
per 100 000 nyfödda, vilket innebär att det i Sverige föds 
cirka 8 barn med syndromet varje år. Hittills är det framför 
allt barn som har diagnostiserats, men syndromet före-
kommer i alla åldrar. Man känner till fler än 200 personer 
i landet som har fått diagnosen Angelmans syndrom. 

De allra flesta med Angelmans syndrom har en svår ut-
vecklingsstörning. De lär sig oftast tala några enstaka ord. 
Istället sker kommunikationen med hjälp av gester och 
alternativ kommunikation. Barn med Angelmans syn-
drom har en störd sömnrytm och litet sömnbehov som 
brukar bli bättre när barnen blir äldre. 

Syndromet har kallats Happy puppet syndrome på grund 
av det ryckiga rörelsemönstret som följer med syndromet 
och den högkänslighet för sinneintryck som innebär ett 
övergripande glatt humör med spontana skratt.
Läs mer på Socialstyrelsens hemsida: 

www.socialstyrelsen.se

brukade han göra när han var i stan. Men vi lyssnade 
inte. Han slängde sig i gatan och gallskrek. Vi försökte 
bära honom. Han bara vrålade. Det slutade med att 
storasyster sprang till ett bageri och med hjälp av en 
bulle lockade hon in honom i bilen. 

Efteråt satt Helena, Clas och deras två hemmabo-
ende döttrar och försökte prata igenom det som hänt. 
För det är, förstår man, just så som Helena och hen-
nes stora familj alltid har handskats med svårigheter: 
Man pratar om dem. Man sätter ord på känslor och 
upplevelser.

Då säger storasyster Kristin: Men mamma, pappa, vi 
kunde väl ha lyssnat på Oskar! Vi kunde ju ha gått och 
fikat. Vi hade ju jullov och hade all tid i världen! Hon 
tog honom i försvar.

Kristin är 27 år idag och är utbildad sjuksköterska.
Hon fick också stå tillbaka en hel del för Oskar, säger 
Helena. Men vi har pratat mycket om det.

Synen på de professionella
Helena Harrysson lämnade så småningom skolans 
värld. Hon skrev uppskattade böcker om barnuppfos-
tran, hon utbildade sig till terapeut och handledare 
och hon blev en van föredragshållare.  Sina upple-
velser av att vara mamma till ett barn med funktions-
hinder har förvisso gett henne många annorlunda 
erfarenheter men de har inte tagit över eller präglat 
hela hennes liv.

– Det är viktigt att man som förälder respekterar de 
professionella. Att de känner att de har vårt stöd. De 
assistenter som vi rekryterade har ett helt annat för-
hållande till Oskar. Vi kallar dem Oskars dream team. 
De lär honom saker, tar med honom på ställen som 
vi aldrig skulle drömma om. De vågar mer, de arbetar 
med att utveckla hans förmågor och de ser till att han 
får ett bra liv.

Det är bra tjejer. Fantastiska. Duktiga. Ambitiösa. 
Kunniga. Inga slönickar som går och röker och pratar 
i iphone. Vi kan ju inte ta för givet att de ska stanna 
kvar men det har de gjort. I femton år. Jag har frågat 
dem varför? Främst är det för att de gillar Oskar, har 
de svarat. Men också för att de gillar vår inställning: 
Vi försöker inte kontrollera eller lägga oss i. Vi låter 
dem ta egna beslut. Vi ger dem väldigt mycket frihet. 
Vi litar på att de gör ett bra jobb. 

Helena tycker det är fint att vi bor i ett land som tar 
hand om sådana som Oskar. 

– Det var detta jag inte riktigt kunde förlika mig 
med i föräldraföreningen. Jag upplevde att där fanns 
en bitterhet och en gnällighet. Jag kände ingen ge-
menskap i det. Själva tyckte vi att Sandvikens kommun 
hade varit fantastiska. Vi hade en bra kommunikation 
med dem, och vi trodde ju inte att de skulle kunna 
ha lösningar på allt. Visst var det träligt med allt man 
skulle fylla i, men det funkade ju. Det kändes bra att 
vi bor i ett land där man faktiskt försöker ta hand om 
de här barnen, att man vill deras bästa. Kanske bidrog 
vår inställning till att vi också fick en bra respons. Är 
man själv hygglig och medspelande och respekterar 
myndigheterna och inte tror att de är några frälsare 
så får man ofta ett bra bemötande.

Helena har mött många handläggare. Hon tycker 
att de flesta har varit bra.

– Det finns några som man kan vara kritisk till, 
men grundinställningen är ju att de flesta vill göra ett 
bra jobb, att de vill det bästa för Oskar. Som nu när 
Försäkringskassan kom och gjorde den här ompröv-
ningen av Oskars behov, som de ska göra vartannat år. 
Det är så lätt att man går in i en svarsroll, som om de 
kommer för att sätta dit oss. Men det gör de ju inte. 
Vi samtalade, vi fyllde i, och jag tänkte: Det kan ju inte 
vara lätt att ha hans jobb. Samtidigt är det ju så att folk 
missbrukar systemet och fuskar och då behövs ju kon-
troll. Jag går inte igång på sådana saker. Jag vill inte 
gå in i den energin – missnöjesenergin. Jag är ledsen 
för att Oskar inte är som andra barn, men det är inget 
jag kan ändra på. Och även om alla handläggare inte 
är fantastiska så måste man ändå tänka att de är våra 
medspelare.

Till sist berättar Helena om sina två stora rädslor:
– Den första är att den personliga assistansen, ge-

nom ett politiskt beslut dras in, och den andra är att 
Clas och jag dör före Oskar. Det senare är ju högst 
troligt, men det är ändå en svår tanke. För trots att 
han inte bor hemma och trots att han har fantastiska 
assistenter så är det ändå vi som har det yttersta an-
svaret. Trots svårigheterna så har min man och jag 
alltid älskat Oskar som han är och det tror jag att han 
känner. Men han har ju också sina syskon. 

                                
                                 Text och bild: Hans Hallerfors. 
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ICF är beteckningen på det klassifika-
tionsinstrument av funktionshinder 
som Världshälsoorganisationen, 

WHO, har skapat. Det innebar när det kom 2001 ett 
paradigmskifte i arbetet med funktionshinder. Från 
den tidigare medicinska inriktningen övergick man 
nu till ett mer biosocialt betraktelsesätt. ICF hade 
1400 koder för att beskriva en persons funktionshin-
der. Snart insåg man dock att ICF var ofullständig när 
det skulle användas i arbetet med barn och ungdom.

WHO beslöt att skapa ett nytt instrument och ord-
förande för den kommitté som fick uppdraget blev 
en svenskättad professor från North Carolina, Rune 
J Simeonsson. 

– 2007 presenterade vi ICF-CY som är inriktat på 

barn och ungdomar, berättar Rune. ICF-CY har över 
1600 koder. Det innebär en bredare klassificering än 
tidigare och omfattar även barn och ungdomar med 
grava funktionsnedsättningar. Vi förde in många nya 
begrepp och koder som förbättrade möjligheterna att 
beskriva och förstå funktionshinder. Vi började tänka 
på ett multidimensionellt sätt. Vi tänkte inte bara på 
kroppens funktioner, utan också på de aktiviteter som 
kroppen kan göra och – viktigast – förmågan till del-
aktighet. Vi frågade vad som var personens miljö, vad 
som var hinder och vilka faktorer som underlättade 
delaktighet. Det är miljön som är lättast att förändra, 
den fysiska, sociala och psykologiska miljön. För min 
del har det varit spännande att få med dessa faktorer 
i våra bedömningsinstrument. 

När vi försöker få en uppfattning om vilket funktionshinder ett barn har så spelar det stor 
roll på vilket sätt vi uppfattar och beskriver detta funktionshinder. Rune J Simeonsson har 
ägnat sitt liv åt att skapa internationellt gångbara begrepp och mätinstrument kring barn 
och ungdomars funktionshinder. ”Möjligheten och förmågan till delaktighet”, är den vik-
tigaste faktorn, säger han.

Mät 
positiv 
utveckling! 

Rune J Simeonsson har haft 
Världshälsoorganisationens uppdrag 
att ta fram ett klassifikationsinstrument 
för barn och ungdomar med 
funktionshinder.
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Mäta positiv utveckling
En annan fördel med att använda ett bredare klas-
sificeringsinstrument är att man lättare kan mäta för-
ändringar.

– Vi måste ha sätt att tänka och mäta som lägger 
tonvikten vid de positiva förändringarna, säger Rune 
J Simeonsson. Ta IQ-mätningar. De mäter en persons 
påstådda intelligens och sedan är detta ett statiskt mä-
tetal. Men om man använder en mer dynamisk hel-
hetssyn där miljöns betydelse betonas, om man mäter 
aktivitet och delaktighet, så kan man se förändring 
och utveckling. 

Rune J Simeonsson är kritisk till användandet av 
ålder när man ska beskriva en kognitiv funktionsned-
sättning, t ex ”Han är på en treårings nivå”. 

– Man kan göra det, men det är viktigare att be-
skriva det som individen kan. Att man tänker på hur 
personen interagerar med omgivningen. Det viktiga 
är hur individen förstår världen, inte vilken påstådd 
mental ålder som man påstås ha. Många sätt att be-
teckna funktionshinder är ned sättande. 

– Vi skulle aldrig ha blandat in begreppen mental 
eller intellectual i diagnosen. När vi använder dessa 
begrepp så verkar det nedsättande på individen efter-
som vi värdesätter intelligensen så högt. Ta begreppet 
autism – det innebär inget stigma i sig. Jämför det 

Rune J Simeonsson har ofta varit på besök i Sverige. Han 
känner väl till utvecklingen här. ”Redan 1971, när jag 
studerade på universitetet i North Carolina, så kom Karl 
Grunewald på besök och föreläste. Sedan dess har vi hållit 
kontakt!”

med intellektuell  funktionsnedsättning som omedel-
bart skapar stigma och negativa förväntningar!

Kritisk mot ökning av diagnoser
Rune J Simeonsson är också mycket kritisk till den 
språngartade utvecklingen när det gäller diagnoser 
i samhället.

– Antalet barn med autism har ökat oerhört i USA. 
Idag har ett barn av 88 i USA diagnosen autism. För 
tio år sedan var det ett barn av 500 och för 20 år se-
dan var det ett barn av 1000. Tyvärr har det ökade 
fokuset på autism inneburit att andra grupper blivit 
försummade. Det är svårt att få pengar till forskning 
och insatser om det inte handlar om biologisk forsk-
ning runt autism. För mig var autism tidigare bara 
en variant av utvecklingsstörning, inte en grupp med 
särskilda egenskaper. Idag är det lätt att få den diag-
nosen och det är lätt att komma in i denna grupp. 

Rune är också kritisk till det nya begreppet Autism 
Spectrum Disorder (autismspektrumtillstånd) i DSM-5, den 
manual i USA som avgör vilka diagnoser som kan an-
vändas.

– Diagnosen Asperger fanns tidigare som en egen 
diagnos. Idag ingår den i Autism Spectrum Disorder 
som är ett mycket vidare begrepp där gränserna är 
flytande.
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Läs mer om ICF:
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa. Socialstyrelsen, 2003. 273 sidor. Kan beställas 
(212 kr) eller laddas ner gratis från 
www.socialstyrelsen.se
 
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa: barn- och ungdomsversion 
(ICF-CY). Socialstyrelsen, 2010. 394 sidor. Kan 
beställas (240 kr) eller laddas ner gratis från 
www.socialstyrelsen.se 

Utbildningsmaterial om ICF och ICF-CY. Del 1 och 2. 
Kan laddas ner gratis från www.socialstyrelsen.se

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och 
relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (ICD-
10-SE). Socialstyrelsen. 2010. 761 sidor. Kan beställas 
(550 kr) eller laddas ner gratis från 
www.socialstyrelsen.se
 
Handbok i att använda ICF och ICF-CY. 
Mia Pless, Mats Granlund. Studentlitteratur. 2011. 
210 sidor. 352 kr. 
Kan beställas från www.studentlitteratur.se

DSM-5
DSM-manualen ges ut av Amerikanska Psykiatriska 
föreningen, APA, och i maj 2013 kom den senaste 
versionen, DSM-5, ut. Den listar alla psykiatriska 
diagnoser och har stor betydelse för hur samhället 
ser på vad som är normalt och vad som är psykisk 
sjukdom.Enligt Socialstyrelsen är det inte DSM-5 
som ska användas i Sverige utan ICD-10 (se ovan). 
Däremot pågår ett arbete att få större överensstäm-
melse mellan de diagnostiska systemen i DSM och 
ICD.  I DSM-5 ingår utvecklingsstörning som en 
diagnos och i ICD-10 finns sex variationer av diag-
nosen Psykisk utvecklingsstörning upptagna.

ICF-CY
Sju år senare kompletterades ICF med en barn- och 
ungdomsversion (ICF-CY). Den finns sedan 2010 på 
svenska.

ICF
Ganska snart insåg man att ICD-10 borde komplet-
teras med en manual som man kunde använda för 
att klassificera olika komponenter som ingår i en 
persons funktionshinder. Tanken var att man skulle 
skapa ett standardiserat språk och en färdig struk-
tur för hur man beskrev funktionsnedsättningen. 
Manualen ICIDH fick stark kritik från handikapprö-
relsen som menade att den var för medicinskt inrik-
tad. Efter ett mångårigt arbete lanserades ICF som 
på svenska betyder klassifikation för funktionstill-
stånd, funktionshinder och hälsa 2001. Gro Harlem 
Bruntland var WHO:s generalsekreterare när ICF 
presenterades. Hon liknade den vid en schweizisk 
armékniv, ett verktyg som kan användas på många 
olika sätt i många olika situationer.

Förkortningar att känna till:
ICD-10
Världshälsoorganisationen, WHO, presenterade på 
1990-talet en manual för hur man kunde klassifice-
ra sjukdomar och hälsoproblem i ett land. Manua-
len kallades ICD-10 vilket på svenska kan översättas 
till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 
och syftade till att skapa ett gemensamt och stan-
dardiserat språk för att kommunicera med varandra 
över landgränserna. WHO definierar hälsa som ett 
tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, dvs inte endast frånvaro av sjukdom. 

I USA skiljer stödet till personer med funktions-
hinder mycket mellan olika stater och samhällen. 

– I North Carolina finns tre större anstalter för ca 
500 personer med svåra funktionshinder. Men på 
andra områden finns det forskning och verksamhe-
ter som ligger långt framme. Speciellt när det gäller 
Inclusion, att ha integrerad undervisning i skolorna, 
har det hänt mycket under senare år. Men varje del-
stat är specifik. Så det går knappast att få en sam-
manhängande bild. 

Anknytning till Sverige
Rune  har starka band till Sverige. Hans föräldrar var 
missionärer från Alliansmissionen i Jönköping och 

han föddes 1940 i Kina där han tillbringade sina för-
sta år. Efter några år flyttade hans föräldrar till Japan 
där han så småningom hamnade på en amerikansk 
skola. Därför var det naturligt att han fortsatte sina 
studier i USA där han utbildade sig till psykolog och 
så småningom doktorerade och författade en rad ve-
tenskapliga böcker om barn med särskilda behov. 

Förutom sin professur i North Carolina har han ock-
så varit gästprofessor vid Mälardalens högskola och 
sedan 10 år tillbaka också vid Jönköpings högskola 
där han bland annat samarbetat med Mats Granlund.  
Han är ofta i Sverige och föreläser, passa på att lyssna 
på honom om du får chansen!

                                       
                                      Text och bild: Hans Hallerfors.

16
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F örslagen rörde bland annat personlig assistans 
och vinstintressen i LSS-verksamheterna. Vi 
ville ha en rejäl kompetenshöjning inom LSS-

området, en utredning om nyfattigdomen hos vuxna 
som bor i gruppbostad, ett kunskaps- och kompe-
tenscenter av samma typ som Norge har och ett för-
bättrat läkarstöd till vuxna som bor i gruppbostad.

När Åsa Regnér utsågs till ansvarig minister tog In-
tra snabbt kontakt för en intervju. Men Åsa Regnér 
hade fullt upp med annat. Hon gick med på att svara 
på skriftliga frågor och vi skickade ett antal frågor ba-
serade på ledaren i förra numret av Intra. 

Precis innan denna tidskrifts pressläggning får jag 
beskedet av Guy Lööv, som är nytillsatt politiskt sak-
kunnig på Socialdepartementet, att det i nuläget inte 
finns så mycket att säga om dessa frågor. Mer än att re-
geringen tänker sig att se över LSS-lagstiftningen. På 
frågan om man tänker tillsätta en ny LSS-utredning 
svarar Guy Lööv att det är osäkert om det blir en så-
dan utredning eller om man utreder det internt på 
departementet.

Efter en halvtimma ringer han igen och säger att 
några planer på en utredning för att se över LSS-lag-
stiftningen inte finns.

– Det finns ingen planering för detta och det finns 
inga medel avsatta för en sådan utredning.

Han säger att Åsa Regnér är ny inom detta ansvars-
område och att hon behöver tid till att sätta sig in i 
dessa frågor. 

– Hon vill inte ge några halva löften eller tillsätta 
utredningar som inte leder någon vart. Då blir bara 
folk besvikna. 

Men på frågan om varför inte LSS-verksamheterna 
finns med i den storsatsning som riktar sig till bland 
annat äldreomsorgen (se notis nedan) svarar han att 
det var beslut som fattades mycket snabbt så att de 
kunde ingå i regeringens budgetförslag.

– Det är ju alltid slagsmål om resurserna och budge-
ten framförhandlades på rekordtid.

Guy Lööv medger att det varit lite skakigt i början 
för den nya ministern.

– Men det kommer inte att fortsätta så, lovar han.

HH

Åsa Regnér (s) är född 1964. Hon har bland 
annat studerat filosofi, sociologi, spanska och 
konstvetenskap och har en Magisterexamen i 
demokratiutveckling vid Uppsala universitet. 
Hon har arbetat som volontär i Bolivia, varit 
utredare på TCO och generalsekreterare i RFSU. 
Hon har arbetat på arbetsmarknadsdeparte-
mentet,  justitiedepartementet och i statsråds-
beredningen i den förra s-ledda regeringen.
I den nya regeringen är hon barn- och äldremi-
nister vilket innebär ansvar för frågor som rör 
stödet till personer med funktionshinder. Hon 
är även jämställdhetsminister.

Nya ministern    
                svarar inte på 
                        frågor...än
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I förra numret av Intra tog vi upp femton viktiga förslag i vår ledare som vi ville att den nya 
barn- och äldre ministern med ansvar för funktionshinderfrågor skulle ta tag i. 

Barn- och äldreminister Åsa Regnér.
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Restaurangen La locanda dei Girasoli lig-
ger i sydöstra Rom. Den öppnade år 2000 
av föräldrar som ville ge personer med 
Downs syndrom ett värdigt arbete och 
stärka deras självkänsla. 

La locanda dei Girasoli
Text och bild:
Cecilia Erander  Daniel Gahnertz.
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 I september 2013 övertogs restaurangen av det 
kooperativa företaget Consorzio Sintesi, där ömse-
sidighet, solidaritet och respekt för individen står i 
centrum. Överskott i rörelsen återinvesteras och man 
planerar även att öppna cateringverksamhet. 

Men planerna är ännu större då man letar efter en 
ny lokal nära Vatikanen i norra Rom för att locka fler 
matgäster och en filial i Palermo finns även på agen-
dan.

G irasoli betyder solrosor på italienska, och mer 
ordagrant ”att vrida sig mot solen”. Just nu ar-
betar sju personer med Downs syndrom och 

en med fragilt X-syndrom på restaurangen och under 
slutet av året planerar de att anställa tre personer till 
med Williams syndrom. I restaurangen arbetar även 
fem personer som ger anvisningar och alltid finns till-
gängliga som stöttepelare vad det än gäller. 

När restaurangen startade hade ingen av de in-
blandade någon erfarenhet av restaurangbranschen, 
Ekonomin har varit tuff, till viss del på grund av det 
undanskymda läget. Periodvis har restaurangverk-
samheten fått ekonomiska bidrag på initiativ av Roms 
dåvarande borgmästare Walter Veltroni. Eldsjälar, 
stamgäster och sympatisörer av olika slag har också 
hjälpt till så att verksamheten har kunnat hålla sig fly-
tande. 

 Emanuele Raffaelli

Veckans schema delas ut

La locanda dei Girasoli
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Federico Cortellessa    
och Viviana Polselli

När vi besöker restaurangen en tidig fredagskväll i 
slutet av oktober möts vi av en energiskt laddad gläd-
jestämning. Kärleksparet Federico Cortellessa och Vi-
viana Polselli tar en liten spontandans i den tomma 
restaurangsalen. 

Simone  in-
väntar sin trolo-
vade Anna Tag-
liabue, som är 
ledig idag och 
fyller 27 år. Hon 
dyker upp med 
sin syster, pappa 
och vänner runt 
klockan sju när 
restaurangen 
öppnar, och alla 
samlas i entrén 
och gruppkra-
mas. Sedan 
anländer fler 
matgäster, däri-
bland chefen 
Enzo Rimicci 
för Consorzio 
Sintesi med fru 
och sällskap. 

20
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Lång väntelista

D et finns kommuner med lång väntelista för ett 
LSS-boende. I Dagens Nyheter den 6 oktober 

i år uppges att i Stockholm väntar 367 personer på 
en sådan bostad. Man hade räknat med att det skulle 
byggas 42 LSS-bostäder i år, men det blir bara 18. Sta-
den har fram till nu betalat 4,4 miljoner kronor i vite 
för att inte ha ordnat bostad i tid. Till 2020 räknar 
man med 500 nya bostäder, men utbyggnadstakten är 
ändå för långsam, säger Kerstin Forsén, handläggare 
på Socialförvaltningen i Stockholm stad.

Ökade krav på god man

F rån och med januari 2015 gäller nya bestämmelser 
för god man och förvaltare. Den person ska för-

ordnas som den enskilde föreslår. Överförmyndaren 
ska vara aktiv vid prövningen av lämpligheten bland 
annat genom kontroll i belastningsregistret och hos 
kronofogden. Antalet uppdrag som personen har ska 
beaktas. Prövningen gäller även anhöriga.

Överförmyndaren är ansvarig för att god man och för-
valtare erbjuds den utbildning som behövs. Det gäller 
både grundläggande kunskaper och påbyggnadskur-
ser för särskild kompetens. Det blir inte obligatoriskt 
att genomgå utbildning, men har betydelse vid lämp-
lighetsprövningen.

Liksom tidigare kan en god man eller förvaltare inte 
samtycka till att vård och omsorg ges mot den enskil-
des vilja eller till användning av tvångsåtgärder.

(Prop. 2013/14:225)

Lindrig utvecklingsstörning och ADHD

Diagnosen lindrig utvecklingsstörning är nume-
ra inte lika uppmärksammad som till exempel 

ADHD och Autism. Ida Lindblad har inventerat två 
kommuner och fann att 0,85% av skolbarnen hade 
en lindrig utvecklingsstörning. Ungefär halva antalet 
av dem hade indikationer på ADHD.

Ettore, Federico, Simone och Viviana serverar och 
dukar av, Emanuele hjälper till i köket.

Många pizzor blir det och de är otroligt goda. Vi 
lämnar La locanda dei Girasoli på gott humör. efter 
en suverän matupplevelse eller som romarna säger: 
”Na bella magnata”. Vad mer kan man begära?

Har du vägarna förbi Rom och vill besöka La locanda 
dei Girasoli hittar du adress och öppettider på hemsi-
dan: www.lalocandadeigirasoli.it

Ida Lindblad. Mild intellectual disability: Diagnostic 
and outcome aspects. Univ. of Gothenburg. 2013. 
ida.lindblad@gnc.gu.se
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Lennart Henningsson, 71 år, bor i Sol-
vändans gruppbostad i Rimbo. Fram till 
pensionen arbetade han på Industrihuset 
där. Nu tar han det lugnt och eftersom 
han är synskadad blir det mycket radio-
lyssnande. En dag lyssnade han på sitt 
favoritprogram, Miffo-radion, där man 
frågade sig varför personer med utveck-
lingsstörning blir så granskade när de vill 
bli föräldrar. Han ilsknade till och ringde 
till radion där han fick framföra sin fråga 
i sommarprogrammet Allvarligt talat. Där 
har författare som Kristina Lugn och P O 
Enqvist svarat på lyssnarnas frågor om 
bland annat kärlek, liv och död. 
Den här gången, den 21 juli i somras,  
svarade författaren Lena Andersson. Här 
kommer hela hennes svar i text:

L ennart, din fråga är intressant av flera skäl. 
Framför allt därför att den genast väcker en 
annan fråga. Ska vi alls fundera på vem som är 

lämplig som förälder. Är föräldralämplighet en fråga 
för någon annan än de blivande föräldrarna själva 
att avgöra? Det ofödda barnet borde förstås tillfrågas 
också, om det vore möjligt. Men det är det inte.

Du undrar om de normalstörda är lämpliga. Med det 
förmodar jag att du menar att de flesta människor 
är lite störda och inte minst de så kallade normala 
människorna. Och du antyder, om jag förstår dig rätt, 
att inte ens dom är särskilt lämpade. Faktiskt skär din 
fråga rakt igenom den politiska filosofins fält. Frågan 
manar oss att tänka på vad man i ett samhälle koll-
ektivt bestämmer över och vad man tillåter männis-
korna att själva avgöra och att begrunda varför. Var 
det är rimligt att låta dessa gränser gå. Individens rätt 
att handla betyder alltid att majoriteten saknar rätt att 
hindra eller lägga sig i.

Lennart Henningsson ringde in till radioprogrammet 
Allvarligt talat i P1 och frågade författaren Lena Andersson:

Är de normalstörda lämpliga som föräldrar?

Lennart Henningsson

Lena Andersson
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Lennart om Lenas svar: 
Jag fick ett bra svar. Det är bara när man ska köra bil 
eller så som man behöver testas. Vissa saker måste 
alla ha rätt att bestämma själva.

I vårt samhälle står det i stort sett var och en fritt att 
göra hur många barn som helst. Inget körkort behövs 
för att göra nytt liv. Det behövs däremot i fråga om 
adoption och där anses prövningen självklar. Svåra 
och långa processer föregår en adoption. Den som 
gör sin egen biologiska avkomma behöver däremot 
inte fråga någon instans eller myndighet om lov först, 
inte invänta någons tillstånd. Varför? När vi vet att det 
så ofta blir hemska resultat? Antagligen därför att al-
ternativet är förfärligt. Att kollektivet bestämmer vad 
individen får göra med sitt eget liv.

Allt som är av människa bestämt kunde bestämmas 
vara på något annat sätt. Så givetvis kunde man in-
föra statlig prövning för vem som skulle få bli förälder. 
Och sedan vidare prövning vartannat år för att se om 
de är lämpade att behålla barnen. Det vore en stat i 
Platons anda!

Frågan om barnen hör till de mest frestande för soc i-
ala ingenjörer av alla sorter. Det är inte svårt att förstå 
impulsen. Barn är utlämnade åt sina vårdnadshavare 
och det under lång tid. Därför gäller det att hålla 
grundfrågan i minnet: 

Bestämmer kollektivet, här i fråga om staten, över de 
enskilda eller bestämmer de över sig själva?
Om de ska skaffa barn? 
Om de ska låta bli att skaffa barn? 
Vad de ska äta? 
Vem de får bilda par med?

Ganska snart ser man hur kollektivet och staten blir 
till en sträng och allvetande förälder över vuxna med-
borgare. Med perfektionen som ideal är knappast nå-
gon lämplig som förälder. Det är alltid perfektionen 
som driver den sociala ingenjören att ordna allt efter 
tänkt eller verkligt utfall och formera livet i elegant 
tillskurna bitar utifrån det.

Perfektionen tror jag att vi ska akta oss för. Den är livs-
farlig. De normalstörda må vara lämpliga eller inte. 
Endast de själva kan avgöra den saken.

Lennart Henningsson ringde in till radioprogrammet 
Allvarligt talat i P1 och frågade författaren Lena Andersson:

Är de normalstörda lämpliga som föräldrar?

  Lättläst

R iksdagen har beslutat att Centrum för lättläst ska avvecklas. Från och med januari 2015 ska Myndig-
heten för tillgängliga medier (MTM) överta deras uppgifter, bl a stödja och distribuera den lättlästa 

nyhetstidningen 8 SIDOR. Tidningens framtid ska utredas. LL-förlaget är planerad att fortsätta ge ut böcker 
till 2016.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska bli ett nationellt kunskapscenter för lättlästa och tillgängliga 
medier. Den ska bevaka teknikutvecklingen, informera, sammanställa och sprida relevant forskning om 
lättläst och tillgängliga medier.
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– Alla tackade ja till att flytta in hos oss, säger Marie 
Simas Nordberg. 

Man behöver inte vara troende för att bo på S:ta 
Maria i Alsike. och man ber till exempel inte bords-
bön. Det gör man däremot på förskolan som, precis 
som flera andra verksamheter, ligger vägg i vägg med 
gruppboendet. 

– Vi är som vilket annat gruppboende som helst. 
Men för att arbeta hos oss måste man, förutom sin 
professionella bakgrund, vara medlem i Svenska Kyr-
kan och kunna ställa sig bakom vår värdegrund. Vi 
har många fördelar av att ha den, säger Marie Simas 
Nordberg. 

Tydlig värdegrund
Inför verksamhetsstarten sökte Marie Simas Nord-
berg kontakt med liknande verksamheter på annat 
håll. 

Hon hade mycket kontakt med Haganäsgruppen i 
Järna och med Sociala Missionen i Stockholm. Deras 
boenden drivs också av en vision och en tydlig värde-

Nu går kyrkan in som ägare av LSS-verksamheter. I Knivsta, en liten, ung kommun i 
Uppsala län, har pastoratet startat en gruppbostad. 

kyrkan 
startar 
Lss-boende

B akgrunden är att kommunen i Knivsta hade 
behov av fler gruppbostäder. Man föreslog att 
kyrkan skulle skapa ett i det stora hus som man 

höll på att bygga för alla sina verksamheter. Det finns 
bara två andra gruppboenden i kommunen och båda 
dessa drivs av privata aktörer. 

Detta att bedriva omsorg är inget konstigt för kyr-
kan, tycker kyrkoherde Anders Johansson: 

– Bedriva omsorg – det har kyrkan alltid gjort. De 
senaste 70 åren är bara en parentes på det området. 

Sagt och gjort: Församlingen planerade in ett 
gruppboende med fem lägenheter bland de andra 
lägenheterna i sitt nybygge. 

Fem unga män 
Marie Simas Nordberg är diakon och anställdes som 
platschef för S:ta Maria Alsikes LSS-boende ett helt 
år in nan det beräknades öppna. Det stod fem unga 
män i kö till LSS-boende och Marie Simas Nordberg 
såg till att involvera dem och deras föräldrar i själva 
utformandet av bostaden.  
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Anders Johansson

grund. Och det var viktigt för Pastoratet att det blev 
rätt från början. Kyrkoherde Anders Johansson berät-
tar mer: 

– Jag ser det som en av kyrkans stora uppgifter att 
vara en del av samhället. Samhället är bredare än det 
vi ser när vi tittar in i grannens villaträdgård. Därför 
vill jag att alla olika slags människor ska vara synliga 
och delaktiga här i församlingen. Då ska människor 
med funktionsnedsättningar självklart också finnas 
här. 

Närvarande arbetsledning 
Marie Simas Nordberg är glad över den fördjupade 
kvalitetsdiskussion som Knivsta pastorat genomförde 
med kommunen i samband med upphandlingen. 
Personalgruppen vill att de boende ska ha rika liv. 
Då ingår omfattande möjligheter till fritidsaktiviteter. 
Till sist fick de igenom sina önskemål och kan idag 

erbjuda sina boende ett brett spektrum av fritidsakti-
viteter, både i grupp och på egen hand.  

– Idag har två av våra boende utvecklats så mycket 
att de så småningom kommer kunna flytta till egna 
bostäder med stöd, berättar Marie Simas Nordberg. 

Amorterar lån 
Idag kan både Anders Johansson och Marie Simas 
Nordberg tänka sig att utvidga verksamheten till ett 
gruppboende till – och kanske en daglig verksamhet. 
Om kommunen kan ordna lokaler. Men några fler 
dyra byggen har inte pastoratet råd med. Man är högt 
skuldsatt efter att ha lagt ner 130 milj kr på husbygget 
och större delen av det överskott som LSS-boendet 
genererar går till amorteringar. 

 Text och bild: Maria Korpskog. 

Fotnot: Kyrkan är också sedan länge inblandad i LSS-
verksamheterna genom Bräcke diakoni, en fristående 
kyrklig stiftelse som utan vinstsyfte bland annat driver 
ett tiotal korttidshem och dagliga verksamheter. 

Marie Simas Nordberg
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M ålet med folkhälsoarbete är att förbättra be-
folkningens hälsa och att utjämna ojämlik-
het i hälsa. Det innebär att hälsofrämjande 

insatser i första hand ska riktas mot de grupper i sam-
hället som har sämst hälsa. Vuxna med utvecklings-
störning är en sådan grupp. Kroniska sjukdomar och 
ohälsa, på grund av övervikt eller fetma, vanligare i 
den här gruppen jämfört med övriga befolkningen. 
I vår studie, som genomfördes bland personer med 
lindrig eller måttlig utvecklingsstörning i Stockholms 
län, hade 43 % fetma, och bland kvinnorna hela 49 
%. Forskning visar också att det är vanligt med fysisk 
inaktivitet och att många äter en obalanserad kost, 
med för lite frukt och grönsaker. 

Detta visar att det är av allra största vikt att främja 
bra mat- och rörelsevanor bland vuxna med utveck-
lingsstörning.

Kunskap för att kunna göra ett val
Hur mycket får man bestämma åt andra? För att kun-
na göra ett val behöver man kunskap om vad det finns 
att välja på, och vad de olika valen kan ha för betydelse 
för hälsan. Många personer med utvecklingsstörning 
kan ha svårt att förstå olika handlingars konsekvenser 
för hälsan i ett längre perspektiv. Det kan också vara 
svårt att veta vilka alternativ som finns. Därför är per-
sonalens stöd i vardagen helt ovärderligt. Ett samhälle 
där människor med kognitiva nedsättningar nästan 

per automatik får dåliga mat- och rörelsevanor är inte 
ett rättvist samhälle!

Vi utvecklade, inom Centrum för epidemiologi och 
samhällsmedicin i Stockholms läns landsting, ett häl-
sofrämjande program som vi kallar ”Hälsofrämjande 
gruppbostad”, och som riktar sig både till grupp- och 
servicebostäder. 

Forskning visar att personal spelar en mycket viktig 
roll, både som förebilder och genom vilka alternativ 
de uppmuntrar till. En stor del av programmet riktar 
sig därför till personalen. 

Programmet består av tre komponenter: hälsoom-

Programmet ”Hälsofrämjande gruppbostad”

1) Hälsoombud – Ett hälsoombud utses i personal-
gruppen, och får kompetensutveckling och erfaren-
hetsutbyte genom nätverksträffar.

2) Fokus Hälsa – En studiecirkel för personalgruppen, 
där personalen diskuterar och enas om arbetsrutiner 
för att främja hälsosamma levnadsvanor.

3) Hälsokörkortet – En studiecirkel för de boende, där 
de får möjlighet att lära sig om mat, rörelse och hälsa 
på ett lustfyllt sätt, genom Studieförbundet Vuxen-
skolan.

Personalen spelar en avgörande roll om man vill förbättra hälsan hos dem som bor på 
gruppbostad.

”Hälsofrämjande gruppbostad” är ett program utvecklat av Centrum för epidemologi i Stock-
holm. Här berättar Helena Bergström, folkhälsovetare, om programmet och vilket resultatet 
blev när det användes.

Kan man ändra 
dåliga matvanor? 
-Av: Helena Bergström
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bud i personalgruppen, en studiecirkel för persona-
len och en studiecirkel för de boende. Programmet 
bygger på idén att de boende själva ska få kunskap 
och verktyg för att göra hälsosamma val, samtidigt 
som personalen ska kunna stödja goda levnadsvanor 
genom att vara förebilder och visa på goda alternativ. 
Personalen diskuterar själva fram till vilka arbetssätt 
som kan vara möjliga för att stödja de boende just där 
de arbetar.  

Positivt resultat trots oförändrade matvanor
Utvärderingen visade att personal i deltagande 
grupp- och servicebostäder tydligt förbättrade sina 
arbetsrutiner för att främja goda levnadsvanor (mätt 
med enkät). Detta är mycket uppmuntrande resultat, 
eftersom personalen spelar en sådan viktig roll. De 
boende ökade också sin fysiska aktivitet (mätt med 
stegräknare), men inga effekter kunde ses på matva-
nor (studerat med fotografering av måltider). Att vi 
inte såg någon förändring på matvanorna kan bero 
på att mätmetoden inte var tillräckligt känslig för att 
upptäcka förändring, men det kan också bero på att 
det helt enkelt inte skedde någon förändring. 

Vi tolkar resultatet positivt, men eftersom vi inte såg 
någon effekt på matvanorna är det viktigt att fundera 
över hur stödet till goda matvanor kan förbättras.

Utvärderingen visade att en studiecirkel för de bo-
ende kan ge bra stöd, men att det också måste finnas 

Läs mer!
Hälsofrämjande gruppbostad – Rapport som beskriver 
resultaten.

Hälsofrämjande gruppbostad – Manual för kommuner 
som vill genomföra programmet.

Fokus Hälsa – Studiecirkel för personal i gruppbostäder.

Äta, röra sig och må bra – Handledning för personal.

Kan laddas ner eller beställas från: 
www.folkhalsoguiden.se/gruppbostad

Lättlästa boschyrer om mat och hälsa är på gång!

ett kontinuerligt stöd i den fysiska och sociala miljön 
för att få in nya vanor och använda nya kunskaper i 
vardagen. Utvärderingen visade också att genomför-
andet av programmet skulle kunna förbättras genom 
policy, resurser, stödjande ledarskap och genom att 
förbereda chefer och personal i god tid. För att vid-
makthålla positiva förändringar måste rutiner etable-
ras och personalen måste få tillgång till kompetens-
utveckling och möjlighet att kontinuerligt diskutera 
hälsofrämjande arbete, förhållningssätt och etiska 

”Många personer med utvecklingsstör-
ning kan ha svårt att förstå olika hand-
lingars konsekvenser för hälsan i ett läng-
re perspektiv. Det kan också vara svårt att 
veta vilka alternativ som finns. Därför är 
personalens stöd i vardagen helt ovär-
derligt.”

Kan man ändra 
dåliga matvanor? 
-

Helena Bergström är folkhälsovetare, Med. Dr. och 
arbetar på Centrum för epidemiologi och samhälls-
medicin som tillhör Stockholms läns landsting.
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Människor med funktionshinder 

i samhället (2013:1)

Föräldrars behov av stöd 

och service när ett barn har 

funktionshinder (2013:3)

I Kalmar ligger Nka som på uppdrag av regering-
en ska utveckla ett nationellt kunskapsstöd för 
anhöriga till personer med flerfunktionsned-

sättningar. De har sammanställt ett antal kunskaps-
översikter som förutom anhöriga även riktar sig till 
studenter, handläggare, beslutsfattare och praktiker. 
Hittills är sju översikter färdiga och ytterligare fyra är 
på väg. De finns att ladda ner gratis på Nka:s websida 
– www.anhoriga.se – men kommer även att finnas i 
tryckt version framöver, var för sig eller sammanlagda 
i en bok. Författare till kunskapsöversikterna är Ritva 
Gogh. 
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• Anhöriga/närstående till personer med 

funktionshinder

• Litteratursökning

• Begrepp kring funktionshinder och funk-

tionsnedsättning

• Olika kunskapsområden

• Lagstiftning inom området

• FN:s Konvention om rättigheter för per-

soner med funktionshinder

• Nationell handlingsplan för handikap-

politiken

• När det nyfödda barnet har en allvarlig 

sjukdom, missbildning eller skada

• Professionella synsätt på föräldraskap

• Psykiska påfrestningar

• Psykisk sjukdom, missbruks- och beroen-

deproblem hos barn och ungdom

• Samhället ställer stora krav på föräld-

rarna

 
 Barn som anhöriga (2013:4)

• FN:s barnkonvention och barnperspek-

tivet i  S
oL och LSS

• Hur många barn berörs?

• Syskon i familjer där ett barn har ett 

funktionshinder

• Barns behov av stöd när föräldrar har 

funktionshinder

Nä en eller båda föräldrarna har intellek-

tuella svårigheter

Unga omsorgsgivare

Anhörigas stöd till vuxna med 

sjukdom eller funktionshinder 

(2013:5)
• Anhöriga till vuxna med sjukdom eller 

funktionshinder
• Anhörigas stöd till vuxna med förvärvad 

hjärnskada• Återhämtning till vardagslivet - reflektio-

ner från de skadades perspektiv

Anhörigomsorg efter stroke

Anhöriga till yngre med demenssjukdom

Anhöriga till vuxna med hörselskador, 

synskador och/eller talskador

Anhöriga till vuxna med psykisk sjukdom

Information och praktisk 

hjälp till anhöriga (20013:6)

• Informativt stöd

• Praktiskt, kompenserande och kom-

pletterande hjälp till anhöriga

• Samhällets tillgänglighet, hjälpmedel 

och bostadsanpassning

• Arbete, fritid och delaktighet i sam-

hället och kultur

Föräldrars kontakt med förskola och 

skola

 
Familjeinriktat stöd (2013:7)

• Familjeinriktat stöd
• Stöd till barn och unga

• Exempel på famijestöd
• Famijeinriktat stöd till barn som har 

föräldrar med psykisk ohälsa

• Stöd till nyfödda och små barn och 

deras mammorFamiljens roll i vuxenpsykiatrisk vård

Pedagogiska behandlingsmodeller

Samhällets insatser från 
socialtjänsten, skolan och 

försäkringskassan (2013:2)• Stödet till anhöriga
• Socialtjänstlagens insatser till barn och 

ungdomar• Stöd och och hjälp i LSS till personer 

med funktionsnedsättning och föräld-

rar
• Personlig assistans och assistansersätt-

ning från Försäkringskassan
• Insatser inom skolans område – för-

skola och skola• Socialförsäkringens stödformer till 

personer med funktionshinder och 

anhöriga

     

Kommande kunskapsöversikter
Samtalsstöd, rådgivning

Sammanfattning.

Anhörigas egna livsberättelser.

Om innehållet
Det är ett enormt material på över 500 sidor som 
erbjuds här. Det allra mesta består av referat av 
forskning och utredningar inom området. Mycket 
av det som finns från engelskspråkiga länder torde 
vara nytt för läsaren. Författaren är frikostig med 
kommentarer och hennes sammanfattningar i varje 
häfte är föredömliga. De bör dock bli föremål för en 
redigering för att bli mera lättillgängliga.

För den som vill få en större bredd i sina kunska-
per är dessa översikter ovärderliga. Särskilt för den 
som vill forska inom området. 

Nationellt kunskapscentrum anhöriga. 
Kunskapsöversikter 2013:1–7. www.anhoriga.se  
info@anhoriga.se  tel  0480-41 80 20. 
Kan laddas ner kostnadsfritt.                        
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F rågan om inkludering omges ofta av mer eller 
mindre luddiga begrepp som särskilt stöd, speci-

alpedagogik och särskilda behov utan att innehållet i 
dessa begrepp definieras. På så sätt hamnar fokus lätt 
på eleven och inte på skolan. Därför är Ulla Alexan-
derssons studie Stödjande strukturer viktig eftersom 
den ger exempel på vilket stöd lärare, specialpedago-
ger, assistenter ger och hur eleverna faktiskt tar emot 
det.

Hon har undersökt hur inkludering av elever med 
autismspektrumdiagnoser i fyra olika skolor ser ut. 

Viktigt att inte bli utpekad
Den viktigaste lärdomen av studien är att stödet måste 
ta hänsyn till elevernas behov av att inte bli utpekade 
som annorlunda. Ju äldre eleverna var ju viktigare 
blev just den aspekten. Genom att inte svara på den 
kontakt som togs när läraren upplevde att de behövde 
extra hjälp markerade man sitt ogillande. Gavs däre-
mot ett slags generellt stöd riktat till hela klassen så 
tog de inkluderade eleverna till sig informationen. 
Axelsson föreslår därför att eleverna kan vara med 
och utforma stödet så att det blir som de själva vill.

Stöd lärarna!
Trots ambitioner om inkluderande skolor berättar 
lärare i studien att de önskar mer handledning och 
stöd för att kunna bemöta elever med särskilda behov 
bra. Idag är det ofta enbart specialpedagogerna som 
får ett sådant stöd.

Därför borde begreppet särskilt stöd omvärderas 
och i högre grad avse lärare och övrig skolpersonals 
behov av stöd för att kunna anpassa verksamheten 
och undervisningen till alla elevers behov.

Studien är ett viktigt bidrag i inkluderingsdebatten, 
allrahelst nu när elever med autism inte längre ska 
skrivas in i särskolan.                                                

                                                                                SHT

L ärarna i gymnasiesärskolan har lätt att blanda 
samman fakta och tro när man undervisar i 

sexualkunskap. Ofta låter man okritiskt manlig he-
terosexualitet få utgöra normen för förhållningssät-
tet i undervisningen. Det menar Jack Lukkertz som 
är sexolog och har undersökt lärares erfarenheter av 
sexualundervisning i gymnasiesärskolan.  

Kvinnlig sexualitet i relation till manlig
Lärarna i särskolan upplevde att undervisningen var 
besvärlig när den skulle handla om tjejer. Medan 
mannens sexualitet framstod som självklar och opå-
verkbar ställdes kvinnans sexualitet ofta i relation till 
mannens. När den kvinnliga sexualiteten avhandla-
des handlade det ofta om risker såsom övergrepp, 
oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjuk-
domar. 

HBTQ frånvarande
Särskolepersonalen hade också problem med att prata 
om homosexualitet, bisexualitet och/eller transsexu-
alitet. En lärare uttryckte det som man inte ville göra 
eleverna än mer avvikande. Den inställningen fanns 
även hos eleverna själva som snabbt fällde gliringar 
mot varandra om någon uppträdde på ett sätt som 
föll utanför den heterosexuella normen. 

En tydlig slutsats blev att lärare behöver mer stöd i 
att prata om sex med sina elever. 

Skapade normer ska inte begränsa någon männis-
ka i identitet och sexualitet. Oavsett om man har en 
funktionsnedsättning eller inte.                          

                                                                               SHT

Normer i sexualundervisningen

Ny fallstudie om inkludering

Ulla Alexandersson. Stödjande strukturer. Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten. 2014. 58 sidor. Kan bestäl-
las eller laddas ner från gratis från www.spsm.se

Jack Lukkerz. En tom arena – Gymnasiesärskole- och 
habiliteringspersonals perspektiv på sex- och samlev-
nadsundervisning. Licentiatavhandling. Fakulteten för 
hälsa och samhälle, Malmö högskola. 2014. 126 sidor. 
Kan laddas ner gratis från www.mah.se
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Norge
N orge har – liksom Finland och Danmark  – aldrig 

haft någon speciell lag eller huvudman för sam-
hällets insatser för personer med utvecklingsstörning. 
I Norge fanns en speciell organisation – Helsevernet 
for psykisk utviklingshemmede – som höll samman 
insatserna. Många enskilda och offentliga organisa-
tioner drev anstalter med stöd från staten, som även 
drev några egna. År 1991 blev kommunarna huvud-
män. De fick ett särskilt statsbdrag för varje person 
som flyttade ut från en anstalt. 

Cirka 5 000 personer med utvecklingsstörning flyt-
tade nu ut från anstalterna. Antalet anställda var då 
ca 9 000 personer varav över en tredjedel inte hade 
någon särskild utbildning. 

1996 hade 90 % flyttat och 1999 var praktiskt taget 
alla institutioner i Norge avvecklade. Kommunerna 
anordnade ”bofellesskaper” och egna bostäder. ”Bo-
fellesskaper” har ökat i antal, även för andra perso-
ner med speciella behov. Antalet som bor tillsammans 
har  ökat successivt och i halva antalet ”bofellesska-
per” bor fler än sju personer tillsammans. Man talar 
om ny-institutionalisering och omsorgsgetton. Som 
enda nordiska land tillsammans med Finland antog 
man också 1991 en särskild lag om rätten att tillämpa 
tvång. (Se t ex Intra 3/00 – finns i vårt nätarkiv 
www.tidskriftenintra.se).

Omsorgsgetton
Kragerö är en kommun med 11 000 invånare vid 
Oslofjorden, är ett exempel. På ett särskilt område 
i samhället ligger ett dagcenter, en bostad för kort-
tidsvistelse, två ”omsorgsboliger” för fyra i varje och 
en gruppbostad för sex personer med utvecklingsstör-
ning. Man planerar nu att på samma område bygga 
14 nya lägenheter för personer med utvecklingsstör-
ning. Kommunen betecknar området som sitt insti-
tutionsområde, föräldraföreningen kallar det för ett 
omsorgsgetto. De har protesterat, men kommunen 
har ännu inte bestämt sig. 

I Norge finns inga föreskrifter om antalet samboen-
de eller utformningen av en gruppbostad. Endast en 
tredjedel av dem ligger i ett vanligt bostadsområde. 
(Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr 5  –  2014)

Våra grannar

Finland
ven i Finland arbetar man med en revidering av 
lagstiftningen. ”Lagen om självbestämmande” 

trädde i kraft i november 2014 och gäller både inom 
social- och hälsovård. Den definierar exakt vad som 
ingår i begränsande åtgärder och i vilka situationer 
man får tillgripa sådana.

Både ”Lagen angående omsorger om utvecklings-
störda” och ”Handikapplagen” revideras och beräk-
nas vara färdiga inom kort. Man inför nya insatser för 
att kunna bo i det öppna samhället. I Finland får 15 
000 personer personlig assistans, fler än hos oss.

Danmark
D anmark var länge ett föregångsland i Norden 

när det gällde stöd till personer med utvecklings-
störning. 1959 tog staten ansvar för all ”Åndsvagefor-
sorg”. Man antog en lag som präglades av en stark 
rättighetsideologi och som tog steget över från en 
naturvetenskaplig inriktning till en socialvetenskap-
lig. ”De åndsvage skulle have en tillvaerelse så naer 
det normale som muligt”, sa man och blev därigenom 
först med att formulera en normaliseringsprincip.

Landet delades upp i elva forsorgscentra med en 
centralinstitution, mindre institutioner, skolor och 
annan öppen omsorg. Centralinstitutionerna kunde 
ha ända upp till två tusen platser.

Statlig utredning
Regeringen i Norge har nu utsett deltagare i en om-
fattande utredning om livsvilkoren för personer med 
utvecklingsstörning. Den heter Frihet og likeverd – Om 
mennesker med utviklingshemming. Behovet av en rättig-
hetslag har förts fram av opinionen sedan en längre 
tid.

Direktiven är påfallande utförliga – de omfattar 84 
sidor. Man ställer frågor som

• Behandles personer med utviklingshemming som likestillte 
   samfunnsborgare?
• Får personer med utviklingshemming den bistand de trenger?

(Se www.bld.dep.no/)
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Ny storsatsning på vård och omsorg
– men inte på LSS!

I en debattartikel i Expressen den 9:e november pre-
senterar sjukvårdsminister  Gabriel Wikström och 

barn- och äldreminister Åsa Regnér en storsatsning 
för att öka kvaliteten inom vård och omsorg. Sjukvår-
den ska få en miljard extra under 2015 för att öka 
kvaliteten, cancervården ska få två miljarder extra för 
att korta väntetiderna, psykiatrin ska få 845 milj för 
att motverka den psykiska ohälsan, barnmorske- och 
förlossningsvården ska få 400 milj extra och äldre-
omsorgen ska få en årlig extrasatsning på två miljar-
der kronor.

Men om LSS-verksamheterna är det tyst. Dödstyst.
Därmed fortsätter den nya regeringen traditionen 

från den gamla.

Begreppet samtycke

Varje medborgare är skyddad mot påtvingat kropps-
ligt ingrepp och frihetsberövande. Hit hör läkar-

undersökningar,  blodprovstagning och tvångsmedi-
cinering. Den enskilde ska själv få bestämma såvida 
ingreppet inte har stöd i särskild lagstiftning, som t. 
ex. i lagen om psykiatrisk tvångsvård eller i nödrätten. 

I sitt Meddelandeblad nr 12/2013 beskriver Soci-
alstyrelsen begreppet samtycke. Det kan vara särskilt 
svårt att bedöma när det gäller en person med nedsatt 
begåvning. Den enskilde måste förstå vad samtycket 
leder till, relevanta omständigheter och alternativa 
insatser. Frivilligheten måste vara helt klargjord. Det 
vanliga är att den enskilde muntligt eller genom en 
jakande nick ger sitt samtycke till en viss åtgärd. Det 
gäller då den just föreliggande och måste upprepas 
vid återkommande åtgärd.

Gode män och förvaltare, liksom anhöriga och an-
dra närstående kan inte samtycka till vård och omsorg 
mot den enskildes vilja eller till andra tvångsåtgärder. 

Socialstyrelsen ger även exempel på när nödrätten 
kan anses gälla såsom att förhindra att någon kastar 
sig ut genom ett fönster eller ger sig ut i starkt trafike-

rad gata eller i så tunna kläder att hen riskerar frysa 
ihjäl. Situationen ska inte kunna lösas på ett mindre 
ingripande sätt.    
(Socialstyrelsen. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård 
och omsorg om vuxna. Meddelandeblad nr 12/2013)

 En nordisk föregångsman

N iels Erik Bank-Mikkelsen, 1919–1990, var den 
store reformatorn av danska omsorger om per-

soner med utvecklingsstörning. Han var den drivan-
de kraften bakom 1959 års lag, som reglerade statens 
ansvar for alla insatser, och var i mer än tjugo år den 
ledande och ansvarige ämbetsmannen. Han tog enty-
digt parti för den enskilde och dennes anhöriga och 
förde en ständig kamp mot det stora antalet överlä-
kare som ville medikalisera omsorgerna och mot stats-
råd som inte ville bevilja medel. Tidigt formulerade 
han normaliseringsprincipen som gjorde honom och 
de danska omsorgerna kända i hela världen. I Norden 
var han den självklare ideologiske ledaren. 

Stora boenheter
1980 överfördes ”Åndsvageforsorgen” till landstingen 
och kommunerna, men 2007, när landstingen lades 
ner blev allt kommunalt. 

De flesta centralinstitutioner har lagts ner. Men 
några har byggts om eller så har man byggt nytt i an-
slutning till dem. Insatser av mer speciell art har or-
ganiserats i fem nya ”regioner”.

Begreppet åndssvag har formellt utgått ur lagstift-
ningen. Därför finns ingen statistik över dem eller 
uppgifter om hur många som bor tillsammans. 

Med stöd av Serviceloven driver kommunerna ”bo-
faellesskaber” för olika grupper. Det finns ingen nor-
mering som styr antal platser på dem. Det finns en 
tendens att boenheterna läggs tillsammans ända upp 
till hundra platser.

(Se även B Kirkebaek. Normaliseringens periode. Dansk 
åndsvageforsorg 1940–1970. Forlaget SOCPOL 2001) 
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S tiftelsen bildades 1964 med den uttalade målsättningen 
att öka kunskapen om utvecklingsstörning. Under 1970- 
och 1980-talet hade man sin storhetsperiod under led-

ning av Gunnar Kylén. Då fanns ALA:s skrifter och forsknings-
resultat på de flesta expeditioner runt om i landet. Många av 
ALA:s forskare och medarbetare har gjort stora insatser för att 
förbättra stödet till personer med utvecklingsstörning. Bland 
de som publicerat skrifter och rapporter i ALA:s regi finns 
Inga Sommarström, Ann Bakk, Mårten Söder, Sofian Walujo, 
Ove Rören, Birgitta Norrman, Cecilia Malmström, Kerstin Gö-
ransson, Mats Granlund, Cecilia Olsson och Anders Bond och 
många fler. 

Sedan 2006 bedrivs ingen forskning i ALA:s regi. Istället sam-
verkar ALA med forskare vid olika universitet och högskolor 
i utvecklingsprojekt, med syfte att öka kunskapen om funk-
tionsnedsättningen utvecklingsstörning. På hemsidan finns en 
diger lista med skrifter som går att beställa därifrån. 
ALA är även medarrangör till Intradagarna!

Läs mer:
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 ut-
kom 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.
Hemsida: www.ala.fub.se

Stiftelsen ALA 50 år!

Gunnar Kylén, 1929–1994, var psykolog och pro-
fessor i pedagogik. Mellan 1968 och 1979 arbetade 
han som vetenskaplig ledare och chef för FUB:s 
forskningsstiftelse ALA (anpassning till liv och ar-
bete).
  Gunnar Kyléns forskning var inriktad på att förstå 
utvecklingsstörningen i samspelet mellan män-
niska och miljö.  Tips! En fantastisk föreläsning kall-
lad Vad är begåvningshandikapp?” av Gunnar Kylén 
finns på Anders Bonds websida: 
www.andersbond.se. 

Vi gratulerar FUB:s forkningsstiftelse ALA som fyller 50 i år!

Under 1900-talet har över 100000 personer levt 
hela eller en del av sitt liv på torftiga anstalter för 
utvecklingsstörda. ”Från idiot till medborgare 1” 
skildrar hur omsorgen om personer med intellek-
tuella funktionshinder utvecklats från 1800-talets 
mitt till idag

Från idiot till medborgare 1. PRIS: 200 kr.  

Dokumentärfilmen ”Från idiot till medborgare 
2” skildrar de stora förändringarna efter institu-
tionernas avveckling. Hur blev det nya livet med 
egen bostad och personalstöd? Hur tänkte de 
som planerade för framtiden?

Från idiot till medborgare 2. PRIS: 200 kr.

Den här 48-sidiga 
skriften är till dig 

som arbetar som hand-
ledare i daglig verksam-
het och till dig som 
är arbetskonsulent, 
enhetschef, handläg-
gare, beslutsfattare 
eller på annat sätt är 
engagerad i daglig 
verksamhet.  Det 
finns alltid nya saker att lära 
sig och nya idéer att pröva. Liksom det finns 
anledning att ibland stanna upp och känna sig 
stolt över vad man åstadkommit. På det viset är 
den här skriften också en hyllning till alla enga-
gerade och duktiga anställda vars omtanke och 
mödor fyller den dagliga verksamheten med liv, 
värme och hopp! Perfekt som inspirationskälla 
och som studiematerial! 

Pris per ex  160 kr             10 ex   140 kr per ex

De båda dvd-filmerna ger en fyllig historisk bakgrund till dagens stöd och 
service. Bra att ha som studiematerial vid nästa personalsammankomst! 

                           

Beställ från e-post: info@tidskriftenintra.se, eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se

PRIS FÖR BÅDA: 350 kr.
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Det här är olyckligt eftersom det avspeglar en 
aningslös inställning till den tekniska utvecklingen. 

Det finns på många håll i samhället en stark öns-
kan att ersätta dyrbar arbetskraft inom välfärdssek-
torn med billigare tekniska lösningar. Man vill ge 
nya och oprövade tekniska lösningar ett sken av ve-
tenskaplighet som om de vore något gott i sig. Det 
kan gälla t ex ”sällskapsrobotar” och olika former 
av övervakningssystem. Mycket av denna teknik är 
tveksam ur ett etiskt och vetenskapligt perspektiv. 

Stora möjligheter
Jag tillhör dem som ser mycket stora möjligheter 
med teknik som ett verktyg för ökad självständighet 
och autonomi för personer med olika fysiska och 
psykiska problem. Men den utvecklingen måste ske 
i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Och med grunden 
i väl genomarbetade etiska principer. Och därmed 
utifrån en syn på vetenskap och kunskap där det 
inte finns behov av verbala försköningsmetoder. 

Anders Bond
Psykolog, forskare
och uppfinnare 
av kvartsuret.

V i har den senaste tiden alltmer fått höra be-
greppet välfärdsteknologi när man pratar om 
tillämpning av teknik inom områden som 

hemtjänst, sjukvård och stöd till funktionshindrade. 
Begreppet används då ofta för att beteckna olika 
tekniska hjälpmedel som t ex städande robotar, klä-
der med sensorer, olika övervakningssystem osv. 

Skillnad på teknik och teknologi
Begreppet kommer från engelskans welfare techno-
logy. Men eftersom det korrekta svenska ordet för 
technology är teknik så borde man istället använda det 
ordet. För det är skillnad på teknik och teknologi.

Teknik avser själva den tekniska apparaturen som 
man använder. Teknologi är detsamma som teknisk 
vetenskap och det är ett forskningsområde.

Den nya Myndigheten för delaktighet har inte 
förstått denna skillnad. Man skriver att välfärdstek-
nologi är: 

”Kunskapen om och användandet av teknik som 
kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet 
och självständighet för personer med funktionsned-
sättning i alla åldrar och deras anhöriga.” 

Välfärdsteknologi eller seriös forskning? 

33
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Man fick stora problem med omsorgen i det slottslik-
nande huset, delvis beroende på lokalerna. Föreningen 
lät därför bygga ett nytt skolhem i Vingåker. 

När landstingen blev huvudmän för undervisning och 
vård av barn och vuxna med utvecklingsstörning ledde 
det så småningom till att FSBV:s institutioner avveckla-
des och fastigheterna såldes. För de pengar som man 
då fick in bildades en stiftelse som delar ut bidrag till 
forskning, utveckling, perso-
nalutbildning och till enskilda 
barn och vuxna med utveck-
lingsstörning. 

Läs mer på 
www.stiftelsensavstaholm.se.

1869 bildades Föreningen för Sinnesslöa Barns 
Vård, FSBV, efter en pengainsamling. Året 

efter började man för första gången i Sverige undervisa 
barn med utvecklingsstörning på Norrtullsgatan 16 i 
Stockholm. Undervisningen flyttades 1910 till Slagsta 
skol- och arbetshem där man också utbildade särskol-
lärare. På Slagsta hade man problem med svårfostrade 
pojkar och man saknade platser för arbetshemselever. 
1934 köpte föreningen Sävstaholms slott i Vingåker. I en 
monografi står det att till det yttre har slottet kvar sin 
förnäma nyklassicistiska stil, ”men en vandring i slottets 
inre gör nu ett nedslående intryck”.  Då undervisades 
75 barn och unga där för sedan ”placeras som hjälp hos 
lantbrukare med mindre gårdar”. 

1955 blev skolhemmet en riksanstalt för 40 pojkar, 
”som svårligen kunna undervisas med andra psykiskt 
efterblivna”. 

          Karl Grunewald

Aftonbön i sovsalen på Skol- och arbetshemmet Sävstaholm i Vingåker 1943.
Fotograf Per-Olow Lennart.

Bilder 
som 
berättar

Under 1900-talet har ca 100 000 personer med utvecklingsstör-
ning levt hela eller delar av sina liv på anstalter. Men år 2000 var i 
praktiken alla anstalter nerlagda. Hur gick det till? 
I början på nästa år kommer en ny fantastisk historiebok som Karl 
Grunewald har sammanställt. Boken utgörs till största delen av tid-
ningsklipp, bilder och korta faktatexter som skildrar utvecklingen 
under de avgörande åren på andra hälften av 1900-talet. 
Boken kommer att skickas ut som en gåva till alla Intras prenume-
ranter!  
Prenumerera nu på www.tidskriftenintra.se

Ny bok av Karl Grunewald!

GRATIS TILL ALLA PRENUMERANTER!
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Omslagets konstnär

GRATIS TILL ALLA PRENUMERANTER!
Martin Engberg är 37 år och bosatt i Göteborg.
Han har arbetat på Kulturlabbet sedan starten för fjorton år 
sedan.
Förutom måleri så arbetar Martin med dans, teater, musik, 
foto/film och poesi.
En kulturarbetare som  medverkat i flera dansuppsättning-
ar och teaterföreställningar.

Kulturlabbet är en daglig verksamhet i Göteborg som rymmer väldigt mänga olika former av konst. 
Eftersom dansbandsmusiken spelar en stor roll i flera av deltagarnas liv så berslöt man att skapa en musikal 
om dansbandsmusik. 
Margareta fick alltid dansa heter den 45 minuter långa föreställningen med 15 artister och en himla massa 
dansband. I Margareta fick alltid dansa möter vi den längtande ABBA-fanatikern, den drömmande bygga-
ren, den mystiske mannen och primadonnan i paljetter. Alla har de en sak gemensamt: längtan efter den 
stora kärleken. 

Föreställningen spelas under november och december 2014. Läs mer på:

www.sensus.se/kulturlabbet/

eller på kulturlabbets facebooksida:

www.facebook.com/kulturlabbetgbg

Intra nr 1/2015 kommer ut i mars.
Du som vill prenumerera på INTRA: 

Betala  340 kr på postgiro 636 55 62-5 
eller bankgiro 5308-1485. 

Då får du fyra nummer av INTRA framöver. 
Du kan också beställa prenumeration 

från vår hemsida:

www.tidskriftenintra.se
eller på fax: 08-97 11 04, 

tel: 08-647 87 90
eller e-post: info@tidskriftenintra.se

Prenumerera!

i
Vi finns på Facebook också!

Sök på Tidskriften Intra!
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F ör den som är nyanställd 
i LSS-verksamheten. Här 
förklaras det mesta som man 
undrar om i början.  

Välkommen!

S kriften diskuterar rutiner 
och tillvägagångssätt vid 

övergrepp och missförhållan-
den inom LSS-verksamhet.

ÖVergrepp 

Andra bra skrifter från Intra!

gruppbostaden

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

F örtroendevalda i kommunerna runt om i landet behöver sätta sig in i frågorna 
runt samhällets stöd till personer med funktionshinder. Därför har vi gjort 

denna 16-sidiga skrift som riktar sig till förtroendevalda politiker i nämnder och 
styrelser. Bland rubrikerna:
• Välkommen som förtroendevald
• 83% av de som får LSS-insatser har en utvecklingsstörning
• Begrepp att känna till
• Om anhöriga
• Handläggarna och personalen
• En historia att känna till
• Vem har rätt till vilken service (LSS, SoL och HSL)?
Skriften är tänkt att fungera som diskussions- och
kunskapsunderlag. Bra att använda vid utbildning
av nya nämndledamöter!

E tt redskap för alla som är 
engagerade i stödet till 

personer med funktionshinder.

Handikapplagen–lss

Svåra frågor 1 och 2 tar upp frågor av etisk och 
moralisk karaktär i LSS-verksamheten. E n informativ skrift för alla 

som är gode män till 
personer med funktionshinder.

god man

Beställ via e-post: info@tidskriftenintra.se, eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se

Pris per ex   60 kr 
10 ex          40 kr per ex

Pris per ex  100 kr 
10 ex           80 kr per ex 

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   60 kr 
10 ex            40 kr per ex

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex             80 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex           80 kr per ex

V i har samlat det mesta 
och det bästa som skri-

vits om daglig verksamhet. 
Här finns kunskap, inspiration 
och intressant läsning!

daglig VerksamHet

POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

De nya politikerna behöver utbildning!

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex


