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Om vi säger nej till fler flyktingar får vi mer peng-
ar till välfärden. Det är ett av Sverigedemokra-
ternas huvudargument. 

Genom att utestänga en grupp, flyktingarna, från vårt 
solidariska stöd och vår humanitära omsorg, kan vi bätt-
re hjälpa en annan grupp, sägs det. Resonemanget är 
inte nytt. På samma sätt resonerade en del tyska läkare 
för 80 år sedan:
”Genom att röja de kroniskt sjuka och utvecklingsstör-
da ur vägen ville de bana väg för en ambitiös psykiatri-
reform.” skriver Hans-Walter Schmul i en artikel med 
titeln ”Förintelsen började med de utvecklingsstörda” 
(Finns i vårt hemsidesarkiv – www.tidskriftenintra.se – 
under rubriken Historia). 
Man såg de bristande resurserna inom psykiatrin och 
jämförde med hur mycket pengar personer med ”obot-
liga sjukdomar” (och dit räknades personer med ut-
vecklingsstörning) kostade. 
Spåren borde förskräcka. Att utpeka andra grupper som 
mindre ”svenska” och att vädja till andras fördomar och 
rädsla kan på sikt urgröpa viljan att solidariskt hjälpa 
våra medmänniskor. En sådan bristande medmänsklig-
het riskerar att efterhand rikta sig mot alltfler grupper. 
Därför finns inga långsiktiga vinster med den politik 
som Sverigedemokraterna förespråkar. Men desto 
mer att förlora. I ett samhälle kan – det visar historien 
– medmänskligheten, solidariteten med andra männ-
iskor och humanismen lätt gå förlorade. Låt inte Sveri-
gedemokraterna få styra oss dit. 

Med det här numret kommer Karl Grune-
walds bok ”Omsorgsrevolutionen”. 228 sidor 
som ger en bred bakgrund till hur dagens 
LSS-stöd vuxit fram. Boken handlar om hur de 
avgörande åren mellan 1950–2000 avhandla-
des i debatt och media. Den är rikt illustrerad 
med över 150 bilder.

För dig som vill köpa fler exemplar av Om-
sorgsrevolutionen – se baksidan. Det första numret av 

Intra kom ut 1991 och 
såg ut så här.

Då var det personer med utvecklingsstörning som 
utmålades som alltför kostsamma för samhället, idag 
är det flyktingar. Bilden är ett omslag på den nazis-
tiska tidskriften Neues Volk som kom ut på1930-talet.  
”60 000 mark kostar denna ärftligt sjuka person folk-
gemenskapen under sin levnadstid. Medborgare 
det är också dina pengar”, skriver man. Den män-
niskosynen ledde till mord på ca 100 000 personer 
med utvecklingsstörning eller psykisk sjukdom. Så 
småningom ledde den också till Förintelsen.
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Kom ihåg!
Sista anmälningsdag för 

höstens kurser och program 
är 15 april!

www.antagning.seFå nya perspektiv 
på funktionshinder i höst! 

Allt fler verksamheter inom LSS kräver utbildning när man anställer personal. Kurser och program som ges på högsko-
lor och universitet ges både helt och delvis på distans och det räcker med att du har en dator och internetuppkoppling 
för att delta. Kurserna kan ges både på hel-, halv- eller kvartsfart för att man ska kunna kombinera arbete och studier. 
Det finns även hela program att läsa med inriktningar mot funktionshinder både på grundnivå eller på avancerad 
nivå för dig som har en högskoleexamen. Här är ett urval av alla kurser på grundnivå som ges till hösten och kan vara 
intressant för dig som är anhörig eller jobbar inom en LSS-verksamhet. Mer information om kursernas innehåll, andra 
kurser och program samt hur du ansöker finns på www.antagning.se.

Kurser helt på distans
Högskolan i Halmstad och  Umeå 
universitet 
Funktionshinder – kategorisering och bemäs-
trande
7,5hp kvartsfart 

Högskolan i Halmstad, Örebro universitet 
och  Umeå universitet
Funktionshinder: synsätt och vardagsliv
7,5hp kvartfart

Linköpings universitet
Handikappvetenskap I grundkurs
30hp halvfart

Malmö högskola
Handikapprätt 
15hp halvfart 

Handikapp- och rehabiliteringskunskap 
30hp halvfart

Mittuniversitetet Sundsvall/östersund
Rehabiliteringsvetenskap I
30hp helfart 

Kurser på distans med träffar
Högskolan i Halmstad 
Att arbeta med människor med funk-
tionshinder
30hp halvfart 

Linnéuniversitetet (Kalmar)
Handikappvetenskap I
30hp halvfart 

Uppsala universitet
Funktionshinder, livsvillkor och delaktig-
het introduktionskurs
7,5hp kvartsfart

Högskolan i Jönköping
Tillgänglighet vid olika 
funktionsnedsättningar
7,5hp kvartsfart

En termin helfartsstudier 
ger 30 högskolepoäng (hp). 
Terminen är ofta uppdelad i 
delkurser på 7,5 eller 15hp. 

Kursernas längd beror på om 
dem ges på hel-, halv- eller 

kvartsfart. Endast studier på 
halvfart eller mer berättigar 
till studielån och bidrag. Mer 
information på www.csn.se.4

Kurser som endast ges på 
plats
Göteborgs universitet
Funktionshinder
10hp helfart

Högskolan Väst (Trollhättan)
Socialpedagogsikt arbete med män
niskor med intellektuella funktionshin-
der
7,5hp halvfart

Högskolan Väst (Trollhättan)
Socialpedagogsikt arbete med män
niskor med psykiska funktionshinder
7,5hp halvfart

Malmö högskola
Medicinska och sociala perspektiv på 
funktionshinder 
15hp helfart

Funktionshinderforskning och sociala 
teorier inom det samhällsvetenskapliga 
området
15hp helfart

Funktionshinder och välfärdsområdet
15hp helfart

Uppsala universitet
Funktionshindeforskning och sociala 
teorier och kunskaper inom det sam-
hällsvetenskapliga området
15hp helfart

Örebro universitet
Socialt arbete med personer med 
funktionhinder
7,5hp halvfart
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Vad är normkritik?
Normkritik handlar om att sätta fokus på makt, vem som får möjlighet att avgöra vad som är normalt och 
inte och vem som måste rätta sig efter detta.

Syftet med normkritik är att få syn på och förändra sånt som kan antas vara normalt men egentligen är 
begränsande. Istället för att försöka få enskilda individer att passa in i normen vill normkritiken synliggöra 
det vi tror är normalt och ifrågasätta detta. Att arbeta normkritiskt innebär att granska dig själv och de 
värderingar du för med dig.

Ställ dig frågor som: 
– Vilka ideer om normalitet för jag med mig i mötet med olika personer?
– Vilka antaganden gör jag om personen jag möter?
– I vilka situationer blir jag synlig i mötet med en brukare?
– Vilka positioner intar jag då och vilka värderingar representerar dem? 

Svaren kan tydliggöra maktpositioner och hur du förhåller dig till dem.

Ibland är det enklast att utgå från sig själv i mö-
tet med andra människor. Som uttrycket ”bemöt 
andra som du själv vill bli bemött” är det något 

positivt att möta människor lika. Olika personer har 
dock olika erfarenheter och att utgå från sig själv 
kan innebära att andras uttryck och personer går 
en förbi. När det gäller relationer mellan personal i 
LSS-verksamheter, anhöriga och brukare kan mötet 
utgå från personalen och anhörigas uppfattningar 
om vad som är eller bör vara normalt. 

Här bredvid kan du läsa om Tina. Hon är i hög-
sta grad medveten om andras ogillande inför hen-
nes identifiering av sig själv som kvinna då hon av 
omgivningen anses vara man. I vardagen lever hon 
därför oftast som någon hon inte vill vara. Att få ut-
trycka sig själv och det kön en upplever sig tillhöra 
kan vara otroligt viktigt för den egna identiteten. Det 
gäller för alla. 

Första gångerna jag träffade Tina var hon väldigt 
avvaktande inför folks reaktioner när hon bytt om 
till kjol eller satt på sig  läppglans. Ändå har hon 
gjort det, tagit nya steg hela tiden och slutar inte, 
trots att hon bara gör det på få utvalda platser vid 
utvalda tillfällen. Varje gång hon har fått någon ny 
sak; väska, smink eller peruk har hon strålat lite mer 
och sett lite lyckligare ut. Under de två åren som jag 
sporadiskt har träffat henne har hon fått ett helt nytt 
kroppsspråk i en kropp hon alltmer verkar trivas i. 

LSS kom för 20 år sedan och på Intradagarna i 
höstas sa en av skaparna av lagen, Bengt Lindqvist, 
att LSS bara var tänkt som en början. Men nästa steg 
uteblev. Kanske har de personliga assistenter som 
deltagit i RFSL:s utbildning i Eskilstuna(se nästa 
sida) hittat en viktig pusselbit för framtiden, i ett 
normkritiskt tänkande. Då måste vi släppa fokuset 
på brukaren och titta på oss själva istället. För vad 
utgår vi ifrån och vilka konsekvenser får det för den 
vi möter?

      SHT

Få nya perspektiv 
på funktionshinder i höst! 

Bemöter du andra som du själv vill bli bemött? 
TINA
Tina är i femtioårsåldern. Av omgivningen ses hon 
som man (se ordlista sid. 9) men upplever sig själv 
som kvinna. Hon använder inte namnet Tina till 
vardags (ännu). 

Hur länge har du känt att du är kvinna?
Hela livet.

Hur började du kunna använda kjol, peruk och 
smink?
Det var personalen, hemma, de såg att jag ville vara 
kvinna. De är snälla.

Kan du ha kjol när du vill?
Bara när jag ska till dans, på väg dit. Jag byter om 
innan jag åker hem. 

Varför byter du om?
Personalen har bestämt det. Jag ska inte frysa när jag 
väntar på taxin.

Kan du klä dig som du vill på jobbet?
Nej! Det är en som retas och är taskig mot mig. Han 
säger elaka saker.

Säger ingen till honom?
Nej.

Hur vill du att folk ska vara emot dig?
Inte retas.  

Om du fick bestämma själv och ingen var elak 
skulle du ha på dig kjol oftare?
Ja, varje dag. 
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”Vi har fått upp ögonen och
             riktat blicken mot oss själva”

K valitetssäkringssamordnare Annelie Borger 
Lundstedt, enhetschef Anneli Broman, kva-
litetssäkringssamordnare Elena Eklund och 

personliga assistenten Linda Apell har alla varit en-
gagerade i HBT-utbildningen. Jag träffar dem för ett 
samtal om vad den inneburit.

Hur gick utbildningen till rent praktiskt?
Anneli B: Den fasta personalen och den personal vi 
har i vår vikariepool fick gå utbildningen under en 
heldag och tre halva utbildningsdagar med en månad 
mellan varje tillfälle. Först fick vi lära oss alla begrepp 
runt hbtq och vad de innebär och diskriminerings-
grunderna. Vi hade mycket diskussioner utifrån dessa. 

Annelie BL: Vi fick se hur kort tid dagens lagstift-
ning har funnits och hur färskt allt det här är. Man 
tror att det har varit så här länge men det har det ju 
inte.

Deltagarna fick öva att själva gestalta tillhörighet 
till, t ex med olika religion, funktionsnedsättning el-
ler sexuell läggning och svara på frågor som visade på 
vilka olika positioner som tilldelas olika människor i 
samhället genom dess utformning och normer.

Annelie BL: Det var verkligen intressant och många 
kände sig verkligen tagna. Trots att det bara var en 
övning väckte den känslor på riktigt!

De fick sedan se hur olika reklamer riktar sig till 
kvinnor och flickor respektive män och pojkar. Mäns 
var väldigt tydligt aktiva och kvinnors passiva.

Linda: Det var antingen eller, även när en leksaks-
tillverkare gått mot normen och bytt roller och hade 
en pojke som lekte med dockor. Det var i och för sig 
bra tänkt men det var verkliga motsatser och det fanns 
ingen glidande skala. Man fick inte vara lite som man 
ville.

Anneli B: Vi hade också olika föreläsare på besök 
och pratade mycket om sex och samlevnad. Vi var de 

första personaliga assistenterna RFSL utbildade så de 
försökte verkligen figursy den efter våra behov.

Hur kom det sig att ni fick gå 
den här utbildningen?
Anneli B: Vi satsar ganska mycket på utbildningar 
men tänker ändå på hur vi kan bli bättre. Med just 
hbt-certifieringen fick jag förfrågan från mina che-
fer och var jätteintresserad. Vi var några enheter som 
ville men vi fick den. Vi jobbar mycket i kommunen 
med jämlikhet och att skapa en okej stad att leva i vem 
du än är. Just nu gör kommunen en jättesatsning där 
över 8 000 anställda inom kommunen går en utbild-
ning som heter Modigt medarbetarskap. Den handlar 
om kommunikation och bemötande. 

Elena: Det är så kul att personliga assistenter fick 
gå hbt-certifieringen! De får sällan göra sådant här 
tillsammans eftersom det innebär att man måste ta 
in vikarier.

Annelie BL: Ja dels det och för att området person-
lig assistans spretar så mycket. Våra brukare kan ha 
allt från en grav funktionsnedsättning till progressiva 
sjukdomar och då har det varit svårt att hitta utbild-
ningar som man kan rikta till hela gruppen person-
liga assistenter. Men den här hbt-certifieringen kan 
man ju rikta till alla, den berör ju egentligen alla 
männsikor. Kul att vi får gå i bräschen som personliga 
assistenter.

Utbildningen verkar ha gjort intryck 
trots att den var kort?
Alla: Ja definitivt! 

Anneli B: Den handlar också om alla normer och 
diskimineringsgrunder, inte bara hbtq.

Elena: Jag tycker att det handlat väldigt mycket om 
en själv, att man fått jobba med sina egna värderingar. 

I Eskilstuna har en enhet med 50 personliga assistenter blivit hbt-certifierade genom en utbild-
ning i samarbete med RFSL, RIksförbundet för sexuellt likaberättigande. ”Man har blivit mer 
normkritisk och mer medveten om olika diskrimineringsgrunder. Hur man hjälper brukarna att 
göra val och vilka beslut man tar åt dem”, säger Annelie Borger Lundstedt.

6
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”Vi har fått upp ögonen och
             riktat blicken mot oss själva”

Det känns som att det har varit för ens egen skull, att 
man har lärt sig otroligt mycket. 

Har ni märkt några effekter av utbildningen?
Anneli: Det man märker det på är diskussionerna 
på APT-mötena. Vi har kommit någon annanstans 
i diskussionen. Förut kunde vi kunde fastna i något 
som idag verkar helt oväsentligt. Vi hade ett bra tänk 
innan också tycker jag men nu har vi har fått upp 
ögonen mer, riktat blicken mot oss själva! Man är mer 
medveten om sina handlingar.

Elena: Det gäller inte bara hur vi är mot brukarna 
utan även mot kollegor.

Linda: Jag har alltid trott att jag varit väldigt för-
domsfri men såg att, jaha, där var mina ramar! Ja men 
då spränger vi dem då! Det har varit jätteroligt.

Anneli B: Det finns ju normer som vi behöver för 
att vi ska känna oss trygga tror jag. Men samhället har 
förändrats. Familjer är inte mamma, pappa, och barn 
längre. Och då måste normerna också förändras.

Annelie BL: Vi har trott oss vara just fördomsfria. 
Men det blev så tydligt att vi är fördomsfria inom hete-
ronormen. Där är vi väldigt öppna, men inte utanför 
den normen. Man måste kunna se utanför sin egen 
ram. Vi tror att vi kan sätta oss in i andras situationer 
men våra övningar visade hur svårt det var. Det har 
hjälpt oss att bli mer normkritiska när det gäller alla 
diskrimineringsgrunder. Till exempel hur vi hjälper 
brukarna att göra val och vilka beslut vi tar åt dem. Vi 
kan tänka nu att: ”Men det är självklart att ”Kalle” ska 
välja själv”. 

Linda: Att inte vara exkluderande mot någon. Det 
är det det handlar om. Vare sig om någon har en 

funktionsnedsättning,  en annan etnicitet eller annan 
sexuell läggning. 

Hur fungerar det i mötet med brukaren? 
Anneli B: Många brukare har ju blivit nästan avkö-

nade redan som små. Man får nästan ingen könsiden-
titet. Sexualitet är inget de ska veta något om. 

Linda: ”Väck inte den björn som sover”.
Anneli B: Precis. Många av våra brukare är uppvux-

na med en omgivning som tänkt så. Och då kan det 
var svårt att hitta fram till den egna identiteten.

Linda: Jag tycker att det är viktigt att man som per-
sonal visar att man är tolerant. Så att det inte är något 
konstigt.

Hur länge får ni behålla hbt-certifieringen?
Anneli B: Om två år kan vi omcertifieras. Då får vi titta 
på hur det ser ut, ny personal kan få viss utbildning 
av den övriga personalen. 70 % av personalen måste 
vara kvar för att vi ska få omcertifieras och någon in-
sats kanske behöver göras om vi ska behålla certifie-
ringen. Året efter det går certifieringen ut och då får 
vi göra om utbildningen i en kortare variant. Det är 
ju inte vi som personal som har blivit certifierade utan 
området. Vår personal säger inte upp sig så ofta men 
det händer. Då måste vi föra det vidare till de nya så 
att området fortsätter vara certifierat. Nu har vi det så 
då vill vi ju inte släppa det!

Text och bild: Sara Hallerfors Todorov.

Annelie Borger 
Lundstedt 
kvalitetssäkrings-
samordnare, Anneli 
Broman enhetschef, 
Elena Eklund kvali-
tetssäkringssamord-
nare och
Linda Apell person-
lig assistent.

Begreppet hbt (homo-, bi och transpersoner) har i många fall 
ändrats till hbtq där q:et står för queer. Se ordlista på sid. 9.

Mer information om RFSL:s hbt-certifiering finns på 
www.rfsl.se
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att det inte är en självklarhet, berättar Johanna. Om 
man överhuvudtaget pratar om sexualitet inom LSS-
verksamheter är det oftast för att det uppstått något 
man ser som ett problem och som behöver lösas.

– Ofta ses man antingen som asexuell, där det tol-
kas som att man inte har några sexuella behov. Eller 
så finns idén om översexualitet, menar Lisa Ericson. 
Även om man är i en heterosexuell relation så hän-
der det att omgivningen inte betraktar det som ett 
riktigt förhållande utan det gullifieras och man blir 
inte sedd som en vuxen.  

Vilka behov finns?
I förstudien svarade flera LSS-verksamheter att det 
fanns ett behov av att belysa dessa frågor men att de 
inte visste hur de skulle göra. Den gängse meningen 
var att det var frågor som kunde tas upp om det fanns 
behov. Denna inställning är problematisk anser Lisa. 

– Att säga att vi tar tag i detta om behov uppstår 
innebär att ansvaret helt läggs på den normbrytande 
individen. 

Men förstudien visade också att det fanns en vilja att 
få ökad kunskap inom området.

 – Det fanns ett tydligt intresse i svaren från personal 
inom LSS-verksamheter. De saknar ett stöd i de här 
frågorna, menar Lisa. Det blir upp till den enskilda 
individen och man får utgå från sig själv och sitt eget 
tyckande. 

Men att bemöta andra som man själv vill bli bemött 
är inte alltid en bra utgångspunkt. 

– Att utgå från att alla har samma erfarenheter som 
en själv är befängt och det blir jättekonstiga möten 
med andra männsikor om jag utgår från det. Här kan 
normkritiken ge ett stöd till att istället granska sig själv 
och fråga ”vad går jag runt och bär på för normer?”.

Kostnadsfria utbildningarj

I studien framgick också att kostnad och tid var avgö-
rande för möjligheten att ta del av utbildningar runt 
sexualitet och hbtq-frågor. Funkisprojektets utbild-
ningar och material kommer därför vara kostnadsfria 
och tillgängliga för alla LSS-verksamheter från och 
med hösten 2015. 
Håll utkik efter mer information på: 

www.funkisprojektet.se                                                          
                                                                            SHT

Det kan vara svårt för omgivningen att förhålla sig till en person som bryter mot en norm.  
Ännu svårare kan det bli om man bryter mot två normer samtidigt, till exempel om man har 
en funktionsnedsättning och är en hbtq-person. Det är utgångspunkten för Funkisprojektet 
som drivs av RFSL och vill synliggöra hbtq-personers rättigheter utifrån LSS.

P å RFSL:s kontor i Stockholm sitter Lisa Ericson, 
projektledare, Johanna Nyberg och Kristina Ull-

gren, utbildare och medarbetare i Funkisprojektet 
och planerar för fullt. 

Projektet startade i september efter att man bevil-
jats stöd från Allmänna Arvsfonden och utgår ifrån en 
förstudie där man undersökte vilken kompetens och 
vilka behov det fanns av att arbeta med hbtq-frågor 
och normkritik inom LSS-verksamheter. Studien un-
dersökte även hur hbtq-personer med funktionsned-
sättning upplevde tillgängligheten inom hbtq-inrikta-
de verksamheter och mötesplatser i stort men främst 
inom RFSL:s egna verksamheter. 

– Det finns en strävan efter normalitet som läggs på 
utifrån, från personal eller föraldrar. Det kan också 
vara så att du aldrig fått ord för något annat än hete-
rosexualitet, säger Johanna Nyberg

Två identiteter som inte möts
Förstudien fick titeln Och aldrig mötas de två. Den 
syftar på en av de intervjuade personerna i studien 
som upplevde att hon hade två identiteter som aldrig 
fick mötas. I verksamheter anpassade efter personer 
med funktionsnedsättningar upplevde hon en stark 
heteronormativitet medan RFSL:s verksamheter istäl-
let kunde vara otillgängliga och inte anpassade efter 
personer med funktionsnedsättningar. Hon kunde 
sällan vara bekväm med att vara en hbtq-person med 
en funktionsnedsättning. 

Funkisprojektets syfte är råda bot på detta. Att ut-
bilda, informera och lyfta frågorna om hbtq-personer 
med funktionsnedsättningar. 

– Våra fyra målgruper är personal inom RFSL, per-
sonal inom LSS-verksamheter, personer som får insat-
ser genom LSS och funktionshinderorganisationer,  
med störst fokus på de tre senare grupperna, berättar 
Kristina Ullgren. Vi har nu skapat referensgrupper 
med deltagare från tre målgrupper: personal inom 
LSS-verksamheter, personer som får insatser genom 
LSS och funktionshinderorganisationers personal 
som vi kommer att utforma utbildningarna och ma-
terialet efter.

Rätten till sexualitet ingen självklarhet
– Det är ett problem att sexualitet inte ses som en 
rättighet. I våra referensgrupper har det blivit tydligt 

8
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Asexuell
En person som inte har någon sexlust eller inte önskar in-
kludera andra i sin sexualitet. Begreppet används olika av 
olika personer. 
Bisexuell 
En person som har förmågan att bli kär i, kåt på eller att-
raherad av människor oavsett kön. Bisexualitet definieras 
i svensk lagstiftning som en av tre sexuella läggningar till-
sammans med hetero- och homosexualitet.

Bög
En person som identifierar sig som kille/man och har för-
mågan att bli kär i, kåt på eller attraherad av killar/män.

Cis-person
En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet 
och könsuttryck är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt 
ihop enligt normen. Exempelvis en person som föds med 
penis, ser sig själv som kille och har könet man registrerat 
som kön i folkbokföringen. 

Diskriminering
Missgynnande behandling av en person enbart på grund 
av den personens kön, könsidentitet eller könsuttryck, et-
niska tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuella läggning eller ålder. Är förbjudet i 
lagstiftningen i arbetslivet såväl som inom andra samhälls-
områden.

Hbtq
Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transper-
soner samt andra personer med queera uttryck och iden-
titeter. 
Heterosexuell
Heterosexuell – En person som har förmåga att bli kär i, 
attraherad av eller kåt på personer med annat och/eller 
motsatt kön.

Heteronorm
Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen 
kvinna eller man och ingenting annat, och man talar om 
dessa två som motsatta kön. Kvinnor och män förväntas 
vara olika; feminina respektive maskulina. Alla förväntas 
vara heterosexuella och eftersträva monogama parförhål-
landen. Att följa eller inte uppenbart avvika från normen 
ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.

Homosexuell
En person som har förmågan att bli kär i, kåt på och/eller 
attraherad av personer av samma kön. 

Kön
Begreppet kön är en socialt konstruerad kategori som an-
vänds för att dela in människor i grupperna kvinnor och 
män. Kön kan delas in i fyra olika delar:
 

Biologiskt kön - Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, köns-
kromosomer och hormonnivåer. Biologiskt kön avgörs av hur den 
fysiska kroppen ser ut.

Normkritisk ordlista            
 
Juridisk kön - Det kön som står registrerat i folkbokföringen, pass 
eller legitimation. Juridiskt kön framgår också av den näst sista 
siffran i svenska personnummer. I Sverige finns bara två juridiska 
kön: man eller kvinna. Alla barn som föds tilldelas ett juridiskt 
kön baserat på ens biologiska kön. 
Könsidentitet/mentalt kön - En persons självupplevda kön, det vill 
säga det kön en person känner dig som. Ingen utom personen 
själv kan bestämma detta och var och en har rätt att själva avgöra 
vilken könsidentitet en har. 
Könsuttryck - Hur en person uttrycker sitt kön. Det görs till ex-
empel genom kläder, kroppsspråk, frisyr, smink, socialt beteende 
och röst.

Lesbisk
En person som identifierar sig som tjej eller kvinna och 
som har förmåga att bli kär i, attraherad av och/eller kåt 
på andra tjejer/kvinnor.

Maktstrukturer
Strukturer på samhällsnivå som ger människor olika möj-
ligheter och förutsättningar att påverka samhället och sitt 
eget liv. Vilka möjligheter och förutsättningar en har häng-
er ihop med till exempel klass, etnisk tillhörighet, funk-
tionsförmåga, hudfärg, sexualitet och religiositet.

Normal
En benämning på föreställningen om den ideala kroppen 
och det ideala psyket. En person som lever upp till funk-
tionsnormen och inte har någon form av funktionsnedsätt-
ning kan kallas för normat. 
Normer
Oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om 
vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt och 
vad som inte är det. Normer är situationsberoende, förän-
derliga över tid och formas utifrån maktförhållanden.

Queer
Kan betyda flera olika saker men är i grunden ett ifrågasät-
tande av heteronormen. Queer kan innebära en önskan 
att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva 
identifiera/definiera sig.

Transperson
Med transpersoner menas oftast personer som genom sina 
könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från köns-
normen. Det kan till exempel vara transvestiter, transgen-
derister, dragkings/ dragqueens, transsexuella, intergen-
der och intersexuella

Transsexuell
En person som upplever sig vara av annat kön än det juri-
diska kön hen tilldelades vid födseln och som vill förändra 
kroppen med kirurgi eller hormonbehandling. Transsexu-
alitet är en medicinsk diagnos som innebär ett övergångs-
stadium tills kroppen har korrigerats Andra fortsätter att 
definiera sig som transsexuella även efter korrigeringen.

Inti Chavez Peres
Lätta sexboken.
LL- förlaget, 2014, 232 sidor
270 kr. (med ljudbok 340 kr). Kan 
beställas från 
www.lattlast.se

Bok om sex på lättläst!
Fler bra projekt om hbtq, normkritik, sex och 
samlevnad:
Ros – relationer och sex.  Projekt i Örebro som arbetat 
fram material om kärlek, sex och samlevnad.
Forum SKill. Förening i Göteborg som utbildar, föreläser 
och framtäller material om sexualitet och normer. 
www.forumskill.com

Se ordlistan i sin helhet på www.rfsl.se.
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Ann-Marie Stenhammar. Anna Pella. Rätt att leva – inte bara överleva. 
Nka och FUB. 2014. 32 sidor.  Beställning: Tel 0480-418020. Enstaka ex
gratis. Flera ex: pris efter överenskommelse. E-post: info@anhoriga.se
Kan också laddas ner från www.nka.se eller www.fub.se

Så här berättar en förälder:

”Ska vi verkligen göra allt”? sa läkaren när vår dotter 
hade fått en svår lunginflammation. Han kunde ju 
inte veta att hon en gång skulle komma att njuta av 
livet med sina systrar och assistenter. 

Det rör sig om cirka 7 000 personer med funktions-
nedsättning som bor med sina anhöriga. Skriften tar 
inte upp situationen för de lika många, eller fler, som 
bor i en gruppbostad.

Flyttar till ny kommun
Det relativt ringa antalet personer med flerfunk-
tionshinder bor spridda över landet och försvårar 
för kommunerna att bygga ut nödvändig kvalifice-
rad kompetens. ”Att få rätt insats är hopplöst på en 
ort och hur enkelt som helst på en annan”, säger en 
förälder. Några föräldrar berättat hur handläggaren 
satte sig på tvären när de sökte en lämplig förskola. 
Deras flicka hade en svår epilepsi. De såg ingen annan 
råd än att flytta till en ny kommun. Det tycks inte vara 
helt ovanligt. 

En livshistorisk förändring
Forskare berättar hur födseln av ett barn med fler-
funktionshinder innebär en livshistorisk förändring. 
En helt ny värld öppnar sig.

Men flera föräldrar upplever att de måste skaffa den 
mesta informationen på egen hand eller genom att 
tjata. Man önskar att hela familjen hade ett kontinu-
erligt samtalsstöd som ser till allas behov. Och att få 
träffa andra anhöriga – det ger nya perspektiv på den 
egna situationen.

Syskonen måste få egen tid
Flera berättar om att de är noga med att ge syskonen 
egen tid med föräldrarna och hur viktig ungdomsti-

den är med  kompisar då och hur de kan stödja början 
till frigörelsen. Det tycks ofta bli problem med att be-
höva lämna barn- och ungdomshabiliteringen. Man 
hänvisas till vanlig vårdcentral och träffar en ny läkare 
varje gång.

Vuxenliv och föräldraansvar
Flera föräldrar tar upp tankar inför vuxenlivet och 
särskilt samtal med syskonen om det. ”När jag berättar 
för föräldrar i vår situation om mina funderingar om 
hur det blir när vi föräldrar inte längre finns, märker 
jag att alla har liknande tankar”, säger en mor till en 
vuxen dotter. Det är uppenbart att anhöriga kan ge 
varandra ett känslomässigt stöd och dela tips och idé-
er, men på ett mjukare sätt än vad som är fallet med 
en professionell person, säger en anhörigkonsulent.

Träffa andra anhöriga
Föräldrar med dessa barn måste få del av andras erfa-
renheter och de professionellas kunskaper. Det erbju-
der Nka på sin webb med sin videokonferensteknik. 
Där får föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar möj-
ligheter träffa andra anhöriga.

      K G

Rätt att leva 
– inte bara överleva

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Riksförbundet FUB har publicerat 
en 30-sidig skrift med denna uppmanande titel. Skriften består i huvudsak av berättelser 
av föräldrar om hur det är att leva med ett barn med en flerfunktionsnedsättning från 
tidiga till vuxna år.  Korta och skickligt redigerade berättelser. Skriften vill vara ”en 
idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare.” 
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Den som är förtroendevald 
i kommunen behöver veta 

vad LSS-verksamheten är. Här 
förklaras det mesta.  

De nya politikerna

behöver utbilDning!

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.  

Nu är det dags att börja planera för sommaren! De vikarier som anställs behö-
ver få en bra introduktion. Kanske är det någon av dem som blir ordinarie i 

höst?
• INTRAs välkommenfolder är till för den som är nyanställd. 
• På 12 sidor ges en introduktion till de viktiga begreppen om jämlikhet, självbe-

stämmande och integritet. 
• Här finns tips och tankar om hur det är att vara ny i arbetet, här finns en 

kortfattad historik och texter som bl a avhandlar övergrepp, sekretess och 
begåvningshjälpmedel. 

• Foldern ger de nödvändiga kunskaperna för arbetet med stöd och service till 
personer med intellektuella funktionshinder.

• INTRAs välkommenfolder har har tryckts i 6 upplagor och över 20 000 ex. Den 
har använts i LSS-verksamheter över hela landet.

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 från 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

www.tidskriftenintra.se

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

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

Daglig verksamhet

Vikarien behöver veta mer!

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex
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E     ric Löwenthal tycker att samhällets regelverk 
runt LSS  är för stelt och mer anpassat till kom-
munens behov att spara pengar än till den en-

skilde individens behov. 
Hans son Alexander föddes för 23 år sedan med en 

mindre kromosomavvikelse och en utvecklingsstör-
ning. Han bor hemma hos sin pappa och har dubbel 
assistans på fritiden. Eric Löwenthal är god man till 
Alexander och ibland arbetar han också som assistent. 

Varför omprövning?
Som exempel på den stelbenta byråkratin tar Eric 
Löwenthal upp Försäkringskassans krav på ompröv-
ning vartannat år. 

När jag invänder att det ändå är ganska rimligt att 
samhället försöker förhindra fusk och överutnyttjan-
de genom att följa upp sina beslut och ompröva dem 
vid behov blir han mycket engagerad.

– Hans funktionshinder försvinner ju inte. Det kom-
mer han att ha hela livet, det är ju uppenbart för alla. 
Som anhörig är man så konstant nära utbrändhet att 
det är orimligt att gång på gång behöva ta sig ige-
nom exakt samma utredning, som ändå kommer att 
komma till exakt samma slutsats.

Assistans, gruppbostad, korttidshem
Som ett annat exempel på stelbenthet i kommunens  
tar han upp det faktum att Alexander inte längre kan 
få plats på korttidshem. 

– Det innebär att vi inte kan få någon avlastning. 
För kommunen är det en fördel att han har personlig 

Eric 
Löwenthal 
går till 
storms
mot 
byråkratin
Föräkringskassans blanket-
ter virvlar i vinden när Eric 
Löwenthal går till storms mot 
stelbent byråkrati och snålhet. 
Om hur system och handlägg-
ning kring LSS ter sig från ett 
föräldraperspektiv har han gjort 
ståupp-föreställningen FADERN.

assistans, för den betalar staten. Samtidigt kan man 
neka oss plats på korttidshem. Det innebär att kom-
munen tvingar oss att ha honom hemma på heltid 
eller så måste vi välja gruppbostad på heltid. Men 
gruppbostad är inget alternativ, för där finns inte per-
sonal tillräckligt för att han ska kunna komma hem 
till oss på helgerna. Det finns en inlåsning på grupp-
bostäderna, man åker buss till daglig verksamhet och 
är där hela dagen och sedan åker man hem. Man är 
inte alls ute i samhället som Alexander är. Gruppbo-
stad är säkert bra för många men inte för Alexander. 
Där emot skulle korttidshem vara en bra stimulans för 
honom och bra avlastning för oss, men det går inte 
kommunen med på. 

Men om han flyttar hemifrån och hyr en lägenhet? 
Han har ju sina assistenter?

– Han är som ett litet barn. Han kan inte bo själv i 
en lägenhet. Han vill helst att både vi och hans båda 
assistenter ska finnas där. Men vi orkar ju inte alltid, vi 
har våra jobb och måste få vila upp oss ibland.

Massor av ilska kan bli massor av skratt
Erik Löwenthal suckar:

– Som förälder måste man vara jurist, pedagog, sjuk-
gymnast och dietist. Det är ohållbart att man måste 
vara spindel i nätet för alla behov, säger han.

Går du och bär på mycket ilska? frågar jag.
Han nickar och ler. Som tur är har han förmågan 

att vända ilskan till skämt. Hans föreställning, Fadern, 
har fått många att skratta högt. Den 21 september 
medverkar han på Intradagarna.

     H H
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L ennart Erlandsson, universitetslektor i juri-
dik, har skrivit en rapport för  Akademiker-
förbundet SSR och Handikappförbunden 

om hur kommuner, Försäkringskassan och förvalt-
ningsdomstolar tolkar och tillämpar LSS. Syftet är att 
rapporten ska utgöra ett underlag för en vitbok om 
att tillförsäkra goda levnadsvillkor för personer med 
funktionsnedsättningar.

 
Alltmer restriktivt
Lagstiftningen har inneburit stärkta rättigheter, men 
man hör alltmer samstämmiga röster från medlem-
mar från Handikapporganisationerna samt från 
handläggare och chefer, som ska förverkliga lagens 
syften, att LSS kommit att tillämpas alltmer restriktivt. 

Särskilt intressant är Lennart Erlandssons genom-
gång av hur LSS tillämpas med hänsyn till de interna 
och mer eller mindre styrande dokument som olika 
kommuner har antagit. Redan för tio år sedan påpe-
kade länsstyrelserna att kommunerna inte har någon 
”normgivningsmakt”, men det hindrade dem inte 
från att utfärda riktlinjer för tillämpningen då de 
upplevde LSS som otydlig och svårtolkad.  

Erlandsson visar att de flesta av de nu antagna rikt-
linjerna berör personkrets tre i lagen, men att de kri-
terier som beskrivs i riktlinjerna inte överensstämmer 
med tre rekvisit som anges i lagen: 

1. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funk-
tionshinder som uppenbart inte beror på nor-
malt åldrande om de är stora,

2. förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och 

3. därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 
Dessutom förbiser man ofta betydelsen av prejudi-

kat från domstolarna i sina riktlinjer. Det förekommer 
även att ett beslut ändras trots att något förbehåll för 
beslutets giltighet inte har angivits.

 
Försäkringskassans riktlinjer
Inte heller Försäkringskassan har rätt att utge före-
skrifter när det gäller LSS. Dess Vägledning 2003:6 
innehåller vad man kallar för metodstöd. I det anges 
att det är först från tolv års ålder som behovet av per-
sonlig assistans bedöms på samma sätt som för vuxna, 
men det är inte korrekt. 

Det förekommer även att Försäkringskassan felak-
tigt gör en egen bedömning av personkretstillhörig-
heten, trots att en sådan gjorts av kommunen. Och att 
beräkna behovet av assistans som ett genomsnittsbe-
hov per vecka blir fel om vederbörande rutinmässigt 
växlar boende.

Enligt Försäkringskassan kan den enskildes behov 
och service beräknas i hundradels timmar. Men den 
mall man följer är dåligt anpassad till både enklare 
och svårare fall. Även när det är tydligt att en person 
behöver hjälp under hela dygnet beräknas detta för 
varje moment i hundradels timmar. 

Domstolarnas roll
Myndighetens beslut kan överklagas i Förvaltningsrät-
ten som grundar sitt beslut på de fakta som parterna 
presenterar. Domstolen gör inga egna utredningar 
och det är ovanligt att den begär in kompletterande 
sådana. Den hänvisar i sina domar uteslutande till 
LSS och dess förarbeten. Ofta saknas det hänvisning 
till prejudikat, som finns i de flesta typer av ärenden.

Erlandsson visar att det förekommer att beslutsfat-
tare i Socialnämnden och Försäkringskassan saknar 
kompetens och erfarenhet av att tillämpa rätten till 
insats. Ofta tolkas lagen restriktivt och med hänsyn till 
den begränsade budgeten. 

Erlandsson skriver att rättssäkerheten är fundamen-
tal för den enskilde, och det får inte vara detsamma 
som att man följer detaljerade anvisningar där alla 
behandlas enligt en mall. Istället är det av stor vikt att 
det finns ett handlingsutrymme, som tillåter att lagen 
tillämpas enligt dess målsättning och att insatserna är 
individanpassade för att uppnå goda levnadsvillkor 
hos den enskilde. Men det är svårt för den enskilde 
att sätta sig in i interna styrdokument. Försäkringskas-
sans t. ex. omfattar flera hundra sidor som dessutom 
ändras hela tiden.

 
LSS bör ses över
Författarens slutsats är att LSS bör ses över. Både tolk-
ningen av lagen och dess förarbeten har förändrats 
över tid och det har skett en förskjutning av själva 
målsättningen. Även myndigheternas interna styrdo-
kument bör ses över och de olika yrkesgrupper som 
arbetar med rättstillämpningen måste få en vidareut-
bildning.
      K G

LSS – målsättningen som försvann

Lennart Erlandsson. Jur. lic. LSS – målsättningen som 
försvann. 2014. Akademikerförbundet SSR. Handikapp-
förbunden. 40 sidor. Rapporten kan laddas ner från 
www.handikappforbunden.se.
Enstaka pappersex. kan erhållas gratis från 
mikael.klein@hso.se

Den alltmer restriktiva tolkningen av rättigheterna i LSS har förändrat 
målsättningarna i lagen, skriver juristen Lennart Erlandsson i en ny skrift.
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S om distriktsläkare möter vi många olika män-
niskor. Vi är vana vid att uppmärksamma pa-
tientens medicinska behov och försöka tillgo-

dose dessa på bästa sätt. Vi har gått konsultationskun-
skapskurser för att lära oss hur vi bemöter våra patien-
ter med empati och engagemang. Vi skall fråga våra 
patienter om deras förväntningar, föreställningar och 
farhågor (de tre f:en). Vad händer då i mötet med 
patienter som inte kan beskriva sina symtom och pro-
blem, vad de förväntar sig av doktorn, vad de själva 
tror om sina sjukdomar eller tillstånd eller vad de är 
rädda för? Hur bemöter vi dessa personer? 

Innan jag utbildade mig till läkare arbetade jag som 
barnsköterska och habiliteringspersonal med barn 
och ungdomar med funktionsnedsättningar, bland 
annat utvecklingsstörning. Dessa erfarenheter har 
varit till stor hjälp i mitt nuvarande yrke liksom vi-
kariatet som underläkare på barnhabiliteringen. När 
jag började arbeta på vårdcentralen som AT-läkare 
noterade jag brister i bemötandet och omhänderta-
gandet av personer med funktionsnedsättningar och 
ville delta i ett förbättringsarbete. 

Patienter på vårdcentralen
Individer med utvecklingsstörning är som vilka pa-
tienter som helst på vårdcentralen. De ingår i vårdva-
let och har rätt att välja vårdcentral och ”lista sig”. De 
är välkomna att kontakta vårdcentralen och boka tid.

Det har dock visat sig att personer med funktions-
nedsättning inte får sina medicinska behov tillgo-
dosedda. De går längre tid än andra med allvarliga 
sjukdomar såsom hjärtproblem, diabetes och cancer 
innan dessa upptäcks. 

Bristerna har säkert flera orsaker, men svårigheter 
att kommunicera och att beskriva sina besvär är delvis 
en förklaring.

Barn med utvecklingsstörning är ofta väl omhän-
dertagna vid barnmottagning, habilitering och öv-
rig specialistvård. Vid övergången till vuxenvärlden 
blir det ofta problematiskt. Vuxenhabiliteringarna i 
landet är mycket olika dimensionerade, och många 

saknar läkarmedverkan, trots att specialiserad medi-
cinsk kompetens om gruppen inte heller finns någon 
annanstans inom sjukvården. Basen i det medicinska 
omhändertagandet är Primärvården med stöd från 
Vuxenhabilitering, Psykiatri och den övriga speciali-
serade sjukvården vid behov.

Statistiskt sett har varje distriktsläkare cirka 20 pa-
tienter med utvecklingsstörning på sin patientlista. I 
verkligheten är det kanske så att vissa distriktsläkare 
har fler av dessa patienter och har etablerat kontakt 
med kommunens sköterskor inom LSS. 

Det är viktigt med kontinuitet i kontakten med läka-
re och sjuksköterska när det gäller individer med ut-
vecklingsstörning. En del patienter behöver komma 
på flera besök och lära känna miljön och personalen 
på vårdcentralen innan undersökning kan göras och 
tillit måste skapas. Såväl doktor som patient behöver 
lära känna varandra. 

Hur arbetar jag?
Jag har kontakt med cirka 60 patienter med utveck-
lingsstörning. Hälften av dessa personer bor i en 
gruppbostad med ständig tillgång till personal, och 
den andra halvan bor med sina föräldrar, är sambo 
eller ensamboende, ibland med hjälp av assistenter 
eller boendestöd. De som bor i en gruppbostad har 
kontakt med kommunens sköterskor inom Funk-
tionshinderområdet (LSS-sköterskor).

LSS-sköterskorna träffar jag regelbundet vid ronder 
där vi diskuterar patienter, går igenom medicinlistor 
och bokar patientbesök. Patienterna kan komma till 
vårdcentralen för ett besök, men ibland blir det ak-
tuellt med hembesök tillsammans med LSS-sjukskö-
terskan.

De som har en annan boendeform har vanligtvis 
inte kontakt med kommunens sjuksköterska. Istället 
kontaktas vårdcentralen av personen själv, föräldrar-
na eller god man. Jag försöker att träffa alla patienter 
minst en gång om året. Vissa patienter kontaktar jag 
själv för att boka tid för ett besök. Jag har mottagning 
för LSS-patienter en halvdag per vecka.

Av Malin Nystrand

Att inte kunna 
beskriva  
sina symtom

Malin Nystrand är distriktsläkare 
på Närhälsan, 
Lövgärdets vårdcentral i Göteborg.
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Att vara distriktsläkare till personer med intellektu-
ell funktionsnedsättning ställer lite speciella krav på 
såväl doktor som hela vårdcentralen. Mig veterligen 
finns det inte någon speciell utbildning för distrikts-
läkare inom området, men man behöver ha tålamod, 
intresse och kunna vara flexibel. Det gäller att hitta 
individuella lösningar för en smidig och fungerande 
kontakt. Mötet med mina patienter har lärt mig myck-
et.

Det behövs också en tydlig organisation på vårdcen-
tralen. I mina patienters journaler finns det markerat 

”LSS-Dr Malin”. Då vet personalen på vårdcentralen 
att det skall avsättas en timma för besöket (även om 
besöken ibland blir korta om tålamodet hos patien-
ten tryter). Jag är noga med att ha tillgång till tidiga-
re journaler och intyg. Vid besöket är anhöriga, god 
man och eventuellt personal med. Det behövs ofta 
information från en tredje person. Ibland talar jag i 
enrum med anhöriga eller personal eller har telefon-
kontakt med dem före eller efter besöket.

Jag vänder mig först till patienten, som får försöka 
svara. Jag försöker vara lugn och lågmäld och använ-

Mötet med Annika
Det är dags för ett nybesök på vårdcentralen. Min patient har nyligen flyttat in i en gruppbostad som 
ligger nära vårdcentralen. Hon har bott där i drygt en månad och det är dags för ett första läkarbesök. 
Innan hon flyttade till gruppbostaden bodde hon med sin mor i ett annat område. Modern har nu 
blivit äldre och klarar inte längre att ta hand om sin vuxna dotter med rörelsehinder, utvecklingsstör-
ning och diabetes.

Jag kallar på patienten som sitter i väntrummet. ”Annika”, som vi kan kalla henne, kommer emot mig 
med sin rullator. Hon går lite inåt med fötterna och gången är lite vaggande. Hon hälsar fint och sätter 
sig på stolen. Vid besöket är även Annikas yngre syster med, en personal från gruppbostaden samt 
sjuksköterskan från kommunen. Det går lite trögt med konversationen och det blir mest ja- eller nej-
svar från Annika. Men vi har gott om tid för besöket, en hel timme.

Efter en liten stund somnar hon i stolen. Då passar jag på att fråga systern om hur det varit tidigare och 
frågar personalen om hur det går i hennes nya hem. Redan innan den medicinska undersökningen på-
börjat har jag satt upp en lista i mitt huvud över saker som bör göras. Nattsömnen behöver förbättras, 
och det vittnar även personalen om. Jag har noterat att hon har helt vanliga och lite slitna skor utan in-
lägg; här behövs en remiss till Ortopedtekniker. Jag har också fått veta att modern har skött ekonomin 
genom att ta med Annika till banken för att hämta ut hennes pension varje månad. Ett intyg för God 
Man behövs också. När Annika vaknar igen gör jag en kroppsundersökning. Jag kontrollerar blodtryck, 
lyssnar på hjärtat, inspekterar öronen, mun och svalg och känner på buken.

Jag ser över huden och undersöker de små fötterna. Undersökningen görs till stor del under tystnad 
och med små och lugna rörelser. Provtagning idag är inte att tänka på, inte ens ett blodprov går att ta 
då hon är rädd. Vi beslutar att avvakta tills hon är mer van vid sitt nya boende. Då kan sjuksköterskan 
från kommunen komma hem till henne och ta prover med viss förberedelse. Annika är lite överviktig 
och jag talar med sjuksköterskan och personal om kosten. Jag upprättar också Apodos efter besöket 
och vi prövar Circadin för sömnen.

En period efter besöket visade det sig att medicineringen för hennes sömbesvär har fungerat bra. An-
nika somnar inte längre dagtid på sin dagliga verksamhet och sover gott om natten. 

Efter ytterligare några månader får jag höra att Annika är väldigt orolig i samband med menstruationer, 
vilket föranleder kontakt med gynekolog. Hon sätts in på Ceracette och det fungerar väl förutom att 
hon går upp lite i vikt. Den fina viktnedgången efter omlagd kost gick tyvärr jämt ut med Ceracette-
behandlingen.

Nu har Annika bott i gruppbostaden i några år. Hon har nyligen genomgått en tandundersökning 
i narkos och då passade vi förstås på att ta blodprover. 
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da få ord. I samtalet med en person med utvecklings-
störning är det viktigt att använda ett enkelt språk och 
vara konkret. Ironi och underliggande betydelser är 
för de flesta svårt att förstå. Samtalet får anpassas efter 
utvecklingsnivå. Redan från början av besöket obser-
verar jag rörelsemönster, beteende, kommunikation 
och samspel med andra. Den kroppsliga undersök-
ningen får anpassas efter situationen och tålamodet, 
men görs lugnt och metodiskt. Jag använder enkla 
ord och visar mitt stetoskop, lyser med lampan och 
pekar på undersökningsbritsen. Ingen skall tvingas 
till hälsokontroller, blodprover eller undersökningar 
som inte är absolut nödvändiga.

Om det är möjligt kan patienten lämna rummet 
med en personal (exempelvis för provtagning eller 
kontroll av vikt) medan jag talar med närstående el-
ler personal. Efter besöket försöker jag vara tydlig och 
lämna skriftlig information om vad som gjorts och be-
stämts och hur och när uppföljning skall ske.

Beteendeförändring
Ett förändrat beteende är ofta ett uttryck för att nå-
got är på tok. Eftersom uppgifterna oftast kommer 
från närstående och personal, blir doktorns arbete 
likt detektivens; att försöka sätta ihop helheten. Vad 
handlar problemet om? Orsakerna till en beteende-
förändring kan vara många, exempelvis smärta, för-
stoppning, epileptiska anfall, depression eller begyn-
nande demens. Det kan ha uppstått förändringar vid 
daglig verksamhet eller på boendet. Förändringar i 
personalgruppen eller hos de medboende kan ge re-
aktioner hos en person med utvecklingsstörning, som 
inte kan uttrycka detta i tal. 

Ibland kan personens kognitiva förutsättningar fel-
bedömts, och för högt ställda krav lett till beteende-
förändring.

Medicinlistan bör granskas noga. Eventuellt kan 
mediciner behöva tas bort eller sättas in. För infor-
mation om läkemedelsbehandling rekommenderas 
kapitlet ”Läkemedel hos personer med utvecklings-
störning” i Läkemedelsboken.

Om den kroppsliga undersökningen, blodprover 
och eventuellt övriga undersökningar utfallit normalt 
och orsaken till beteendeförändringen är oklar, kan 
beteendet behöva registreras över tid eller specia-
listsjukvården konsulteras. Vid Vuxenhabiliteringen 

finns psykolog, kurator, arbetsterapeut med flera som 
eventuellt kan fortsätta utredningen. Vid misstanke 
om psykisk sjukdom bör remiss skrivas till en psyki-
atriker.

Flerfunktionshinder
Personer med svåra flerfunktionshinder kommer 
ibland på besök till vårdcentralen. Med flerfunktions-
hinder menas omfattande och svår problematik med 
funktionsnedsättningar inom flera områden. Perso-
erna är helt beroende av andra människor. Anhöriga 
och personal måste vara deras ombud, tolka och för-
söka förstå signaler och sköta deras omvårdnad. Dessa 
personer har nästan alltid kontakt med Vuxenhabili-
teringen och ibland även med neurologer och lung-
läkare, men distriktsläkaren och distriktssköterskan 
finns också med i patientens kontaktnät. Det behövs 
ofta samarbete mellan de olika disciplinerna för en 
fungerande omvårdnad.

Intyg
I kontakten med personer med utvecklingsstörning 
ingår ofta att skriva olika slags intyg. Det kan röra sig 
om läkarutlåtande angående hälsotillstånd för akti-
vitetsersättning eller ansökan om sjukersättning. Det 
kan gälla intyg om färdtjänst, god man, parkeringstill-
stånd eller angående assistens. Många distriktsläkare 
anser att intygsskrivandet är både svårt och tidskrä-
vande. Det krävs ingående kunskap om personens 
funktionsnedsättning och funktion för att utfärda ett 
intyg och ett bra intyg tar tid att skriva.

SLOHM
Svensk Läkarförening för Omsorgs och Habiliterings-
Medicin (SLOHM) är en förening för läkare med in-
tresse för personer med utvecklingsstörning, autism, 
svåra hjärnskador och andra kognitiva funktionsned-
sättningar. Föreningen har funnits under olika namn 
sedan 1967 och består av allmänläkare, psykiatriker, 
neurologer och habiliteringsläkare. 

Medlemmarna i SLOHM är vanligen också delta-
gare i Habiliteringsläkarnätverket, ett nätforum som 
ger möjlighet till diskussioner i olika frågor.

Hur ser framtiden ut?
Trots att basen i det medicinska omhändertagandet 
är och bör vara primärvården, finns det tyvärr stora 
brister i omhändertagandet av personer med utveck-
lingsstörning. Utvecklingsinsatser behövs för att om-
händertagandet i primärvården skall bli optimalt. 
Vi behöver avsatt tid för patientbesöken och arbetet 
kring patienten. I en framtid vore det önskvärt med 
en läkare och en sjuksköterska på varje vårdcentral 
med särskilt kunnande, tid och intresse för patient-
gruppen. De bör samarbeta med den specialiserade 
sjukvården, habilitering, kommun och olika myndig-
heter. Det finns mycket att göra inom området, men 
med rätt förutsättningar kan vi distriktsläkare göra ett 
gott arbete och förhoppningsvis underlätta livet och 
vardagen för våra patienter med kognitiva svårigheter.

Viktigt att tänka på:
Personer med utvecklingsstörning är unika 
individer, som liksom andra skall bemötas 
på ett unikt sätt. Sjukvården skall erbjudas 
alla utifrån deras förutsättningar. 

Beteendeproblem kan ha somatisk orsak 
och behandlas inte i första hand med lug-
nande mediciner.

Det finns ingen speciell sjukvård eller spe-
ciella mediciner för personer med utveck-
lingsstörning.
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Riksdagens utredningstjänst 
om läkarmedverkan

Å r 1994 blev kommunerna huvudmän för 
LSS. Det beslöts att all hälso- och sjukvård, in-

klusive habilitering, skulle skötas av kommunen, 
utom läkartillsyn och läkarvård. Den skulle lands-
tinget ansvara för även i fortsättningen. De och 
kommunerna ska sluta avtal om formerna för och 
omfattningen av den fortsatta läkarmedverkan. 

Riksdagens utredningstjänst redovisar i en rap-
port resultatet av en genomgång av 16 sådana av-
tal och refererar material som belyser hälso- och 
sjukvårdsinsatser för personer med LSS-insats. 
Särskilt utförligt beskrivs problemen i öppen- och 
slutenvården i Stockholms läns landsting.

Som bilaga har man tillfogat svar från FUB och 
Autism- och Aspergerförbundet.

Ref.
Riksdagens utredningstjänst. Läkarmedverkan i 
bostad med särskilt stöd och service enligt LSS. 
Dnr 2014 : 1501. 16 s.

Ny utredning i Norge

N är en statlig utredning med titeln ”Frihet 
og likeverd - om mennesker med utviklings-

hemming” lades fram för Stortinget för en tid 
sedan, beslöt denna att tillsätta en ny kommitté. 
Den ska särskilt utreda självbestämmandet, rätts-
säkerheten, kvaliteten i undervisningen, delta-
gandet i arbetslivet och god hälsa och omsorg för 
personer med utvecklingsstörnig. Därtill om rätt 
till privat- och familjeliv och vilka tjänster och mo-
deller för ”tjänsteomsorgen” som måste finnas.
www.regjeringen.no/upload/BLD

”Funkofobi” i Svenska akademins ordlista 

B egreppet funkofobi har uppkommit för att 
beskriva den diskriminering som riktas mot 

personer med funktionsnedsättningar och kan 
användas på samma sätt som sexism, rasism och 
homofobi. Unga rörelsehindrade har drivit en 
lyckad kampanj genom websidan www.funko-
fobi.se där man kunnat mejla direkt till Svenska 
akademins avgående sekreterare Peter Englund 
för att begreppet skulle vara med i ordlistan som 
kommer ut under april 2015. Websidan kommer 
finnas kvar för att ge möjlighet för personer att 
anonymt berätta om sina erfarenheter av funko-
fobi och för att motverka fenomenet i sig.Vite hjälpte inte 

I nspektionen för vård och omsorg, IVO, förslår 
Regeringen att det införs ett schablonbelopp 

som är kopplat till de olika insatserna som ar för-
enade med ett vite om de inte utförs inom före-
skriven tid enligt LSS. Det har inte skett någon 
minskning av förseningarna trots utdömda viten 
under de år som IVO har gått igenom. Nu ska 
schablonbeloppen sättas så högt att de ska få en 
avskräckande effekt, säger man från IVO. 
Fortfarande kan människor få vänta flera år på 
sin insats. 

Funktionsvariation 
– nytt och neutralt begrepp

B egreppet personer med funktionsvariationer har 
sedan förra året dykt upp i olika samman-

hang och börjar få allt större spridning. Det är 
både neutralt och inkluderande då alla männis-
kors funktioner kan förändras beroende på hur 
våra varierande personliga förutsättningar fung-
erar i miljön vi befinner oss i. Begreppet öppnar 
även för individens förmåga att utvecklas och 
saknar den negativa klang som tidigare begrepp 
dragits med. 

Ny kanslichef 
på FUB

R iksförbun-
det FUB 

är den största 
intresseorga-
nisationen för 
personer med 
utvecklingsstör-
ning och deras 
anhöriga. Man 
har ca 20 000 
medlemmar 
över hela lan-
det. På kans-
liet i Stockholm finns ett 20-tal anställda och 
nu har man rekryterat en ny kanslichef. Maria 
Sundström heter hon, är 44 år och har tidigare 
arbetat som kanslichef för Riksförbundet En-
skilda Vägar. Någon tidigare erfarenhet av eller 
kunskap om utvecklingsstörning har hon inte.

– Det här ska bli spännande, säger hon till Intra. 
Jag har mycket att lära.
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Socialstyrelsen har försökt bringa klarhet i vad 
som gäller för de genomförandeplaner som LSS-
verksamheterna använder. Dels har man författat 
ett kunskapsstöd som heter ”Delaktighet och 
inflytande i arbetet med genomförandeplaner”, 
dels har man en speciell paragraf i sitt Allmänna 
råd om dokumentation (se ruta).

Socialstyrelsen slår fast att ganomförandeplanen 
ska utformas tillsammans med den enskilde, att den 
måste dokumenteras och att den måste utgå från den 
insats som beviljats. Målet med genomförandeplanen 
är att den enskilde ska kunna utöva inflytande över de 
insatser som ges.

En genomförandeplan ska bestå av två delar. Den ena 
är det som hör till planeringen och som omfattar för-
beredelser, mötestillfällen,  uppföljning och revide-
ring. Den andra delen är det dokument som innehål-
ler vad som planerats och beslutats samt resultat av 
uppföljning och utvärdering.

En del personer vill inte ha någon genomförande-
plan. Många har dåliga erfarenheter av möten där 
man känner sig i underläge gentemot personal och 
gode män. De som är anhöriga och/eller gode män 
kan ibland uppleva att de har för många kontakter att 
hålla reda på. ”Oavsett skälet till att en person eller 

hennes eller hans legala företrädare tackar nej till en 
genomförandeplan är det väsentligt att som personal 
försöka förstå varför”, skriver Socialstyrelsen.
 
Man ger olika exempel på hur delaktigheten och in-
flytandet för den enskilde kan stärkas och man tryck-
er hårt på betydelsen av en bra relation. Eller som en 
brukare uttrycker det:

”Mitt förtroende för dig avgörs av om jag tror på att 
du handlar i överensstämmelse med mina intressen.”

Men det saknas en diskussion om att det handlar om 
utbildningssatsningar och personalpolitik om man 
vill ha kompetent personal som stannar länge och 
skapar den lyhörda och stabila miljö som kan utveckla 
bra relationer.

I ett avsnitt tar man upp vad som sker om brukaren 
har orealistiska mål. Att man måste hjälpa denne att 
sortera sina mål i vad som är önskningar och vad som 
är drömmar. Lättare sagt än gjort kanske, men säker-
ligen något som behöver diskuteras.

Att få välja vem
En av de viktigaste frågorna, menar Socialstyrelsen, 
är frågan om vem man ska få stöd av. Har man som 
brukare möjlighet att välja? 

Kan man få välja 
vem man ska få hjälp av?

Genomförandeplanen
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Man har talat med enhetschefer om 
detta och då har det bland annat 
framkommit att man försöker skriva 
genomförandeplaner så att insatserna 
ska kunna utföras av vem som helst. 

Det finns andra röster. Så här säger till 
exempel en personal:

I Lenas genomförandeplan står det tydligt 
att hon vill ha hjälp att duscha de dagar 
i veckan när det är Karin, som Lena kän-
ner sig trygg med, som jobbar. Det handlar 
om integritet.

Det säger sig självt att personaltäthe-
ten i vissa LSS-bostäder inte medger 
så mycket flexibilitet – men det finns 
också ställen där man, av något miss-
riktat rättvisetänkande, kräver att per-
sonalen ska rotera mellan dem som 
bor i t ex en gruppbostad, oavsett vad 
dessa själva tycker.  

Det är bra att Socialstyrelsen tar upp 
denna fråga – den förtjänar att disku-
teras mer.

Skriften ger för övrigt en rad tips om 
hur man formulerar en bra genom-
förandeplan och hur man håller den 
levande. Dessutom tar man upp alla 
andra planer och benar upp skillna-
derna. 
   HH

Så här ska en 
genomförandeplan 
användas!

Delaktighet och inflytande i ar-
betet med genomförandeplaner. 
Kunskapsstöd till verksamheter 
för personer med funktionsned-
sättning. Socialstyrelsen 2014. 
54 sidor. Pris 90 kr. Kan beställas 
eller laddas ner gratis från 
www.socialstyrelsen.se

Ur 6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2014:5) om doku-
mentation i verksamhet som bedrivs med 
stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

2 §
Allmänna råd
Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en 
genomförandeplan som upprättas hos utföraren med 
hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt 
och integritet. Planen bör upprättas med utgångspunkt 
från den beslutande nämndens uppdrag till utföraren. 
Om uppdraget gäller vård i ett hem för vård eller bo-
ende, bör genomförandeplanen även upprättas med 
utgångspunkt från nämndens vårdplan.

Av genomförandeplanen bör det bl.a. framgå

• vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt 
nämndens beslut,

• om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos 
utföraren,

• vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet,
• vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet 

av varje aktivitet,
• när och hur olika aktiviteter ska genomföras,
• hur utföraren ska samverka med nämnden, andra 

utförare eller andra huvudmän, t.ex. hälso- och 
sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen,

• när och hur insatsen som helhet eller olika aktivite-
ter som ingår i insatsen ska följas upp,

• om den enskilde har deltagit i planeringen och i så 
fall vilken hänsyn som  har tagits till hans eller hen-
nes synpunkter och önskemål,

• vilka andra personer som har deltagit i arbetet med 
att upprätta genomförandeplanen, 

• när planen har fastställts, och
• när och hur planen ska följas upp.

Genomförandeplanen bör tillföras den enskildes person-
akt så snart planen är upprättad. 
Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt 
för fortlöpande anteckningar i journalen.
Genomförandeplanen bör också användas som under-
lag för uppföljning av insatsen.
Genomförandeplanen bör revideras vid behov.
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L inda Vikdahls avhandling börjar med ett släkt-
kalas. Där fick han höra talas om att hon haft 
två släktingar som hon inte känt till. Varför 

hade hon inte hört om dem tidigare? Det visade sig 
att de klassats som sinnesslöa, lämnats bort och avli-
dit i unga år. Det gick inte ens att spåra var de hade 
begravts. De var helt försvunna ur historien. Det finns 
inga gravar att besöka, ingenting.

”När jag läser dokumenten är det två namnteck-
ningar som återkommer; läkarens och komminis-
terns, tillika ordförande i barnavårdsnämnden”, skri-
ver Linda Vikdahl i sin avhandling. Det är slående 
vilken makt prästen hade. ”I Ebbas och Lennarts fall 
var det prästen som intygade att de hade en sinnesslö-
het, det som idag kan kallas utvecklingsstörning. Det 
var också prästen, i egenskap av barnavårdsnämndens 
ordförande, som ordnade med institutionsvård för 

dem båda.” Kyrkan spelade en stor roll när det gällde 
att marginalisera vissa människor.

En syster med utvecklingsstörning
För Linda Vikdahl blev detta ingången till hennes 
studieprojekt som kom att handla om hur personer 
med utvecklingsstörning ser på den kyrkliga gemen-
skapen. Nu, när kyrkan inte längre är en del av de 
etablerades maktapparat utan istället börjat hitta en 
ny roll i samhället. 

En annan ingång hade hon också. Linda Vikdahl är 
storasyster till Jennie som har autism, utvecklingsstör-
ning och svår epilepsi. 

– Jag har bara ett syskon, berättar hon, och det är 
det enda jag visste om när jag växte upp. Jag fick en 
bra uppväxt och lärde mig att livet har andra värden 

Vad finns det för gemenskaper i vårt samhälle där personer med utvecklingsstörning kan smälta in 
och vara delaktiga? Faktiskt inte så många. Den mesta samvaron bygger på särlösningar antingen 
det rör sig om studiecirklar eller FUB-danser. De andra arenor för möten som finns är antingen kopp-
lade till olika varianter av köp-säljrelationer eller ställer krav på effektivitet och intellektuell förmåga. 
Därför blir kyrkan intressant. För när det fungerar som bäst är det just det som man erbjuder. Samva-
ro och delaktighet i gemenskap med andra. Linda Vikdahl har undersökt hur personer med utveck-
lingsstörning själva upplever den kristna gemenskapen.

Vilken 
gemenskap
kan kyrkan erbjuda?
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än vad som ofta kommer fram. Jennie har inget språk. 
Hon använde talade ord en liten period i barndomen 
men sedan försvann den förmågan. Jennie fick kram-
per tidigt och tillbringade en stor del av sin barndom 
på Östra sjukhuset i Göteborg. Sedan, när min familj 
flyttade till Åmål bodde hon på elevhem där.

Linda Vikdahl växte upp i ett kyrkligt hem, man 
bad bordsbön och gick i kyrkan, men lillasyster kunde 
inte följa med. Det var ingen som ifrågasatte det. När 
jag frågar om hennes ämnesval för avhandlingen har 
att göra med detta: att hon känt skuld över att hon 
fått helt andra möjligheter än hennes lillasyster, ne-
kar hon bestämt.

– Jag har inga skuldkänslor, säger hon. Jag har alltid 
sett min syster som en viktig person men samtidigt 
märkt att andra inte ser på henne på samma sätt. Ef-
tersom jag tror att alla människor är skapade av Gud, 
att alla ska ha sin plats, så blev detta en viktig sak att 
undersöka. De här människorna är så utsatta, de mås-
te ha andra som för deras talan. 

Gode män hindrade deltagande vid begravning
Men innan Linda Vikdahl började sin forskning hade 
hon läst teologi i Uppsala. Hon blev präst 1997 och 
har arbetat som det sedan dess. Nu sökte hon dokto-
randpengar av Svenska Kyrkan och fick tummen upp. 

– De tyckte att det här var viktigt att satsa på. 
Linda intervjuade tio personer med utvecklingsstör-

ning i åldrarna 35–80 år. De var alla medlemmar i 
Svenska kyrkan och ville så förbli. Några var aktiva 
och några var som folk är mest; inte så aktiva annat 
än någon gång, vid högtidsdagar.

Några hade haft det tufft och levt på institution un-
der delar av sina liv. Andra tillhörde den unga genera-
tionen som gick på danser och levde ett mer utåtriktat 
liv. Alla hade ett språk, det var ju en förutsättning för 
intervjuerna.

– Jag har inte frågat efter diagnos, mitt kriterium 
har varit att de omfattas av LSS. Från början tänkte 
jag att det skulle handla mest om kyrkan, men det 
visade sig att det kom att handla minst lika mycket om 
samhället. Hur omsorgen kring de här personerna 
fungerade och inte minst om deras stora beroende av 
gode män och av personal. 

Linda Vikdahl mötte några hårresande exempel på 
hur gode män hindrar personer med utvecklingsstör-
ning att få delta i kyrkliga sammanhang.

– Ta till exempel den gode mannen som säger till 
sin huvudman att hon inte ska rösta i kyrkovalet. Och 
då gör hon inte det. Och en annan fick inte valsed-
larna till kyrkovalet av sin gode man. Två personer har 
också berättat att de inte fått gå på begravningar som 
de hade velat gå på.
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Hur kan man ens komma på tanken att förneka en person 
rätten att ta farväl på en begravning?

– Ja, säger Linda Vikdahl, det är obegripligt. Det 
handlar ju om delaktigheten i kyrkan, att få vara med 
vid högtider, att få rösta i kyrkovalet. Den gode man-
nen ska vara ett stöd och inte ett hinder. Både de och 
personalen behöver utbildning. Man måste lära sig 
att det är en rättighet att få tillhöra en religiös gemen-
skap. Det står inskrivet i grundlagen.

Delaktigheten kan se olika ut
Linda Vikdahl tror att mycket av 
det som gäller för kyrkan också 
gäller för andra religioner och 
församlingar i Sverige. De per-
soner som Linda intervjuade 
uttryckte en stark längtan efter 
gemenskap. Man ville få vänner 
i församlingen och man ville bli 
efterfrågad när man inte var 
där. Men det är inte alltid så en-
kelt, det finns många praktiska 
problem. Som exempel berät-
tar hon om en kvinna som var 
med i en kyrklig grupp som 
skulle planera för en högtid. 

– Plötsligt fick hon reda på 
att man redan bestämt hur allt 
skulle gå till, utan att hon fick 
vara med. Hon blev upprörd 
över detta. Då kom en försam-
lingsmedlem fram till henne 
och sa att hon i alla fall kunde 
få köpa blommor till altaret. Då 
tänkte hon: jag ska minsann 
köpa en kaktus!

Men även om det finns svårig-
heter så finns det också exem-
pel på motsatsen, att man upplever att man får vara 
med, att man får uppgifter och att man känner en 
stark delaktighet.

– Delaktigheten kan se olika ut. En man satt med på 
gudstjänsterna, men han satte sig alltid längst bak och 
var alltid tyst. Trots det kände han en stark delaktighet 
– det var så det fungerade bäst för honom.

En annan äldre man på ett servicehus låg och läste 
predikoturerna. Han hade full koll på vad som hände 
i vilken kyrka, vem som predikade och när, trots att 
han själv inte varit i kyrkan på många år. Det var ändå 
hans uppfattning om delaktighet och den ska inte un-
derskattas! Delaktighet handlar så ofta om att man ska 
vara aktiv – men det borde också kunna handla om 
att man är passivt delaktig. Att man blir någon som 
tillhör gemenskapen, som man räknar med även om 
man inte gör så mycket. 

En tredje person var mycket ensam och hade bara 
en önskan: att hans hemförsamling skulle komma 
med en julblomma till honom. Jag tog kontakt med 
prästen i den församlingen och de sa att de skulle ta 
upp saken. Någon månad senare fick jag reda på att 
han avlidit. Men att han alldeles innan hade fått besök 
av prästen som överlämnade en julblomma!

Längtan att få vara 
som andra
Linda Vikdahl märkte att deltagandet i församlingen 
hade en speciell innebörd för flera av dem hon inter-
vjuade. 

– Att gå till kyrkan är en längtan av att vara som 
andra. Att delta i högtiderna är ett sätt att visa att 
man tillhör, att man är okej. Det ska inte underskat-
tas, säger hon bestämt. Därför tycker jag att det är 

problematiskt med konfirma-
tionsundervisningen – att den 
ofta sker separat med en grupp 
särskoleelever. Att den inte sker 
i en naturlig gemenskap. 

Konfirmationsundervisning-
en är ett viktigt kapitel. Fram 
till 1978 var konfirmation en 
förutsättning för att få ta natt-
varden och nattvarden är ett 
tydligt tecken på att man till-
hör församlingsgemenskapen. 
För att kunna bli konfirmerad 
så krävdes att man kunde ta 
till sig undervisningen. Vilket 
i praktiken innebar att man 
stängde ute personer med ut-
vecklingsstörning. Vid några 
vårdhem fanns det ändå enga-
gerade präster som tog emot 
ungdomar med utvecklings-
störning och ordnade speciella 
konfirmandgrupper för dem. 
Men ända fram till idag har 
man mestadels bedrivit konfir-
mandundervisning separat för 
personer med utvecklingsstör-
ning.

– Jag önskar att kyrkan hade 
en konfirmationsundervisning 

som kunde inkludera alla. En kvinna som jag inter-
vjuade uttryckte detta starkt – att man inte ville vara 
utsatt för särlösningar.

En upptäckt som Linda Vikdahl gjorde vid intervju-
erna var att flera hade mycket klara uppfattningar om 
vad riterna innebar. 

– Bara man ges möjligheterna att delta och vara där 
så förstår man väldigt mycket, säger hon. Just därför 
blir det tidigare gällande kunskapskravet så tokigt.

En annan sak hon upptäckte var att några såg sig 
själva som medlemmar i en helig gemenskap. En per-
son såg sig som en profet och han var arg för att kyr-
kan inte ställde upp på detta. Han hade en önskan 
om att skapa ett kapell på gården där han bodde. Där 
skulle han själv vara präst.

Varför finns inte bibeln på lättläst?
Ställer den kyrkliga gemenskapen större krav på sina med-
lemmar, att de ska vara solidariska och släppa in alla som 
vill, i gemenskapen?

– Det kristna budskapet handlar ju om detta. Att 
vi ska ta hand om vår nästa. Så till viss del är det så. 
Samtidigt kan man konstatera att det finns skillnader. 

Linda Vikdahl. Jag vill också vara 
en ängel. Artos & Norma förlag. 
2014. 237 sidor. 210 kr.
www.artos.se
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Varför finns till exempel inte Bibeln på lättläst? Den 
finns på massor av språk men inte på lättläst. Det finns 
några bibelversioner som är anpassade till barn. Men 
inte till vuxna personer med lässvårigheter. Det säger 
mycket.

Det finns många i kyrkan som vill vara goda, som 
vill känna glädjen av att ge och dela med sig. Men det 
finns ett problem med en gemenskap som grundar 
sig på någons godhet mot någon annan. Det blir inte 
en jämlik relation. 

– Risken är att den som tar emot godheten förvand-
las till ett objekt, säger Linda Vikdahl. Och då blir 
man inte delaktig på ett jämlikt plan.

Linda vänder sig också mot dem som hävdar att per-
soner med utvecklingsstörning står närmare Gud än 
andra?

– Nej, det gör man inte generellt. Däremot kan det 
ligga något gudomligt i detta att man, om man har 
en funktionsnedsättning, måste lära sig att vara bero-
ende. Och det beroendet måste en troende människa 
också erkänna för sig själv. 

Sedan finns ju de här föreställningarna, att man 
måste vara som ett barn för att komma in i Guds rike. 
Och att personer med utvecklingsstörning därför – 
eftersom de ofta liknas vid barn – skulle ha lättare än 
andra vuxna att finna Gud. Jag tycker inte om den in-
ställningen. För det innebär att man inte riktigt vill er-
känna de här personernas vuxenliv. Man förminskar 
deras känslor antingen det är ilska, avundsjuka eller 
glädje. Och man tar inte deras behov av Gud på allvar. 
Allt det som gör dem till vuxna jämlikar blir inte helt 
och fullt erkänt när man gör dem till barn. Det är 

bara negativt att fästa egenskaper på individerna som 
betonar hur annorlunda de är. 

En rättighet
För framtiden skulle Linda Vikdahl önska att perso-
nal och gode män fick kunskap om att det är en rät-
tighet för dem som vill tillhöra en religiös gemenskap 
att få det behovet tillgodosett.

Men finns det inte risk för otillbörlig påverkan? frå-
gar jag.

– Jo, det är klart att den risken finns. Men samtidigt 
finns också en motsatt risk. Låt oss säga att du levt i 
ett kristet hem, läst bordsbön och aftonbön och gått i 
kyrkan. Och så flyttar du till ett gruppboende, vilken 
hjälp får du då att fortsätta utöva din religion? Du kan-
ske behöver någon som hjälper dig att be aftonbön, är 
det ok för personal att hjälpa till med det?

Linda Vikdahls vision av kyrkan är att den ska rym-
ma en mångfald personer. Lyckas kyrkan med det så 
vinner också kyrkan, tänker hon.

Jag kan inte låta bli att avsluta med en politisk re-
flektion:

Är det inte intressant, att samtidigt som kyrkan blir 
mer och mer radikal i sin humanistiska övertygelse 
och sitt miljöengagemang så orienterar sig de poli-
tiska strömningar som kallar sig kristna mer åt det 
reaktionära teaparty-hållet?

– Det har jag inte tänkt på, men det är intressant att 
du säger det, säger hon diplomatiskt.

Text: Hans Hallerfors, fotograf: Johan Gunséus.

Föreningen Lugnet söker 

VERKSAMHETSCHEF 
till Lugnets gruppbostad och dagliga verksamhet 
på Munsö i Ekerö kommun. 

Inför nuvarande verksamhetschefs pensionering 
söker vi en efterträdare till Lugnet där verksam-
heten bedrivs utifrån antroposofisk social-
terapeutisk/läkepedagogisk grund. 

Sökanden bör ha socionomexamen eller mot-
svarande utbildning samt utbildning/erfarenhet 
inom socialterapi. 

Tillträde efter överenskommelse. 
Upplysningar om tjänsten: Ester Andersson, 
E-post: lugnet.munso@telia.com, Tel: 08-560 502 59, 
0708-691972. 

Ansökan skickas till: 
Verksamhetschefen
Föreningen Lugnet 
Utholmsvägen 22-32 
178 91 Munsö. 
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Lättläst för äldre

I Norge har man en 
dyna misk nationell 
enhet som tagit fram 
utbildningar och bra 
material kring åldrande 
och utvecklingsstörning 
(www.aldringoghelse.
no).Nu har FUB översatt 
sex lättlästa skrifter 
därifrån och de bör 
verkligen finnas på alla 
gruppbostäder och 
dagliga verksamheter där 
det vistas äldre personer 
med lindrig eller måttlig 
utvecklingsstörning. 
Skrifterna heter Att bli 
äldre, Håll dig frisk med 
bra mat och träning, 
Demens, Ett aktivt liv, 
Åldras och må bra och 
När någon är död. 
De kan beställas från 

Riksförbundet FUB:  www.fub.se 
De kostar 20 kr st + porto eller 100 kr för alla sex.
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Många har 
fördomar 
mot föräldrar 
med 
intellektuell 
funktions-
nedsättning

P ositiva nyheter som kolliderar med folks för-
domar har svårt att nå ut, säger Pehr Granqvist 
och suckar. Han har varit huvudansvarig för en 

studie som på strikt vetenskapliga grunder har under-
sökt anknytningen hos barn till föräldrar med lindrigt 
intellektuellt funktionshinder. 

Det är den första systematiska studien i sitt slag och 
den ger en helt ny bild av vad som har betydelse för 
förmågan till att ge god känslomässig omsorg bland 
dessa föräldrar.

Ifrågasatta föräldrar
Föräldrar som har intellektuell funktionsnedsättning 
har alltid fått sitt föräldraskap ifrågasatt. Berit Hög-
lund vid Uppsala Universitet har t ex visat att många 
barnmorskor tycker att det är direkt olämpligt att 
dessa personer skaffar barn.
– Det som slog mig när jag började studera detta 
var hur lite faktisk kunskap det fanns som styrkte de 
mycket kritiska åsikter som delades av de flesta. Men 
att många trots detta hade väldigt starka och ”färdi-
ga” åsikter. Ett sådant fenomen var den kategoriska 

uppdelningen mellan dem som ansågs ha ett barn-
perspektiv på denna fråga och dem som ansågs ha ett 
föräldraperspektiv. Å ena sidan fanns t ex författaren 
Lisbeth Pipping som i boken ”Kärlek och stålull” be-
skrivit sina negativa erfarenheter av att växa upp med 
en mamma med bristande omsorgsförmåga. Och å 
andra sidan finns till exempel Uppdrag Gransknings 
reportage för några år sedan om ett föräldrapar i 
Småland vars barn blev omhändertaget. Det är en be-
synnerlig uppdelning som är väldigt beklaglig. Båda 
perspektiven måste ju balanseras mot varandra. Och 
eftersom vår undersökning handlade om barnets an-
knytning till föräldrarna så kan man inte säga att den 
utgår entydigt från någondera av dessa perspektiv, 
utan från båda två på en och samma gång.

Obefintligt samband mellan förälderns intelligens 
och barnets anknytningsförmåga
Studien visade att det fanns en svag men inte statis-
tiskt säkerställd skillnad i barnens anknytningstrygg-
het mellan de barn som hade mödrar med intellek-
tuellt funktionshinder och barn i jämförelsegruppen, 

Det finns inget samband mellan förälderns intelligens och barnets förmåga 
till anknytning, säger Pehr Granqvist som forskat om detta.
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vilkas mödrar ej hade ett intellektuellt funktionshin-
der. I reda tal hade 35% i den första gruppen en trygg 
anknytningsklassifikation, jämfört med ca 50% i den 
andra gruppen.. Men, och det är här som undersök-
ningen får sin stora betydelse, det betyder inte att det 
skulle finnas ett samband mellan grad av intelligens-
nedsättning hos föräldern och barnens anknytning. 

– Vi stirrar oss ofta blinda på intelligens, säger Pehr 
Granqvist. Och vi har en väldigt stark tradition av ka-
tegorisering i vårt samhälle. Har vi kategoriserat nå-
got som avvikande från det normala (t.ex. förälderns 
låga intelligens) utgår vi närmast med automatik ifrån 
att andra eventuella problem (t.ex. barnens anknyt-
ning) har med denna avvikelse att göra. Till saken 
hör att nästan alla mödrar som bedöms ha en utveck-
lingsstörning har en lindrig sådan. Och här är skalan 
glidande mellan dem som bedöms ha en svagbegåv-
ning och dem som bedöms ha en diagnostiserbar ut-
vecklingsstörning. Men vår studie visar hursomhelst 
att intelligensfrågan inte är avgörande för förmågan 
att ge barnen trygg anknytning. Det är andra faktorer 
som verkar avgöra detta.

Att själv ha blivit utsatt för vanvård
Om det nu inte är förälderns intelligensnivå som är 
avgörande för omsorgsförmågan – vad var det då? 
Här har Pehr Granqvists forskning gett ett entydigt 
svar: Att föräldern själv har utsatts för allvarlig van-
vård under sin egen uppväxt är det som starkast häng-
er samman med otrygg anknytning hos hennes barn. 
Och tyvärr är förekomsten av vanvård alarmerande 
hög i livsbiografin bland personer med intellektuella 
funktionshinder. Det är inte bara vår studie utan en 
massa andra studier som också har visat detta.

– Vi har haft väldigt svårt att nå ut med dessa re-
sultat, säger Pehr Granqvist. Få har reagerat. Ändå 
borde ju dessa resultat leda till konsekvenser. 

De konsekvenser som Pehr Granqvist vill se är

1. Att personer med utvecklingsstörning skyd-
das från vanvård. Det är en praktisk utma-
ning att skapa bra skyddsnät, men arbetet 
bör prioriteras.

2. Att föräldrar med utvecklingsstörning, och 
särskilt de som själva utsatts för vanvård, får 
hjälp att utveckla ett känslomässigt lyhört 
föräldraskap. Denna hjälp bör bland annat 
utgå från våra kunskaper om anknytning. 

Vanvård
Pehr Granqvist använder genomgående begreppet 
vanvård i studien istället för det lite snävare begrep-
pet  omsorgssvikt.

– Jag tycker inte omsorgssvikt är ett lämpligt ord i 
sammanhanget, utan att vanvård är bättre. Omsorgs-
svikt brukar vanligen användas synonymt med ”negli-
gering” eller försummelse, dvs en passiv form av van-
vård, där föräldern underlåter att göra sådant som 
göras bör. Många av föräldrarna med intellektuell 
funktionsnedsättning har också upplevt olika typer av 
övergrepp, dvs aktiva handlingar av sådant som inte 

Forskningen kring barn till föräldrar med lindrig 
intellektuell funktionshinder har tidigare 
presenterats i tidskriften Psykisk Hälsa 
(www.mind.se). 
På nästa sida kommer en förkortad version av en 
artikel i nr 4/2014 av Psykisk Hälsa.

bör göras. Omsorgssvikt och övergrepp ryms under 
samlingsbegreppet vanvård (eng ”maltreatment”), 
som därför alltså är bättre.

Moralisk fråga
Pehr Granqvist tycker att hans forskning har en mo-
ralisk betydelse. 

– När vi nu vet att det är deras livshistoria som är 
avgörande så förändras ansvarsfrågan. Vår studie sä-
ger ju dels att graden av intelligens inte är så avgö-
rande, vilket är positivt för den här gruppen, dels att 
det finns anledning för samhället att se över hur man 
tar ansvar för dem som löper större risk för att utsät-
tas för vanvård som barn, så att de inte som vuxna får 
problem med sitt föräldraskap.

Viktig praktisk kunskap
Pehr Granqvist är 41 år och nybliven professor i 

psykologi vid Psykologiska institutionen i Stockholm. 
Han kommer från Boden och studerade tidigare i 
Uppsala. Han disputerade på en avhandling om an-
knytning och religion. 

Hur kom det sig då att han började intressera sig för 
detta område?

– Jag träffade Lydia Springer på SUF, som bad mig 
hålla ett föredrag om anknytning hos barn till föräld-
rar med utvecklingsstörning. Glad i hågen tackade jag 
ja, och döm av min förvåning när jag konstaterade 
att det inte fanns någon relevant forskningsbaserad 
kunskap på detta viktiga område.

SUF (Samverkan, Utveckling, Föräldraskap) är ett 
projekt som från början drevs av Uppsala län och 
några kommuner i länet (www.lul.se + sök på SUF), 
men som nu finns på fler platser i landet. I varje SUF-
grupp ingår representanter från alla instanser som 
möter barn och/eller föräldrar i familjer där föräld-
rarna kan ha kognitiva nedsättningar såsom mödra- 
barnhälsovård, förskola, särskola, skola, habilitering, 
socialtjänst, LSS, barn- och familjeinstitutioner, barn- 
och vuxenpsykiatri.

– Jag upplever att den kunskap som vi presenterat 
är mycket praktiskt viktig. Den går att använda sig av 
direkt i arbetet med dessa problem.

Nu vill Pehr Granqvist gå vidare med denna forsk-
ning. Tillsammans med Mikaela Starke, som bland 
annat gjort en kunskapsöversikt åt Socialstyrelsen, 
planerar han att undersöka metoder som kan hjälpa 
föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning att 
ge känslomässigt lyhörd omvårdnad.

Text och bild: Hans Hallerfors.
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Vilken betydelse har intellektuella funktionshin-
der (IF) hos mödrar för deras barns anknytning? 
Spelar mödrarnas egna eventuella erfarenheter 
av vanvård någon roll för vilken anknytning deras 
barn utvecklar? I denna artikel beskriver vi den 
första vetenskapliga studien om anknytning hos 
barn till mödrar med ett intellektuellt funktions-
hinder.

Det finns stora luckor vad gäller kunskapsläget om 
hur personer med intellektuella funktionshinder (IF) 
fungerar som omsorgspersoner och hur deras barn 
utvecklas. Delvis är detta en följd av att befintlig forsk-
ning har allvarliga metodmässiga brister. Till exempel 
finns det mycket få studier med adekvata jämförelse-
grupper. Tillgänglig forskning ger dock för handen 
att föräldrar med IF – jämfört med föräldrar ur den 
allmänna befolkningen – oftare uppvisar brister i sin 
omsorg och att deras barn oftare uppvisar problem i 
sin utveckling. 

Egna erfarenheter av vanvård påverkar förmågan
För några decennier sedan tvångssteriliserades per-
soner med IF (Runcis, 1998) och barn till sådana för-
äldrar tvångsomplaceras alltjämt till andra familjer, 
ofta baserat på antaganden om permanent oförmåga 
hos föräldrarna att ge adekvat omsorg, till följd av det 
intellektuella funktionshindret som sådant (Booth 
m.fl., 2005). Detta går emellertid stick i stäv med 
slutsatser från tillgänglig forskning (Feldman, 1994; 
McGaw m.fl., 2010). 

Erfarenheter av vanvård, som är mycket vanliga 
bland personer med IF, har en negativ inverkan på 
hur man själv förmår ge omsorg. Detta är väl belagt, 
såväl i forskning på IF-populationer som i andra grup-
per (Banyard, 1997; McGaw m.fl., 2010). Det är alltså 
troligt att sådana externa riskfaktorer bidrar till att 
förklara de svårigheter med att ge adekvat omsorg 
som vissa föräldrar med IF har.   

Den första systematiska studien
Vi har nyligen genomfört den första systematiska stu-
dien som handlar om anknytning hos barn till mödrar 

Anknytning hos barn 
till mödrar med intellektuella 

funktionshinder
Av  Pehr Granqvist, Tommie Forslund, Mari Fransson, Lydia Springer och Lene Lindberg
vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 

diagnostiserade med IF (Granqvist m.fl., 2014). Utö-
ver information om mödrarnas IF-status identifierade 
vi risk- och skyddsfaktorer för mödrarnas omvårdnad 
och barnens anknytning. I studien inkluderade vi 
en matchad jämförelsegrupp med normalbegåvade 
mödrar och deras barn. 

Projektet innefattar, utöver metoder för att bedöma 
barnens anknytning, omfattande intervjuer om möd-
rarnas liv, inklusive egna erfarenheter av vanvård, 
observationer av omvårdnadsbeteenden i mödrarnas 
samspel med barnen, tester av mödrarnas och bar-
nens begåvning, samt frågor om mödrarnas sociala 
och professionella stöd. Studien fick finansiellt stöd 
av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap 
(Forte).

Misstrodde mödrarnas förmåga
Ett mycket omfattande förtroendeskapande arbete vi-
sade sig nödvändigt för att rekryteringen skulle lyckas. 
Detta hade delvis att göra med att våra rekryterings-
kanaler – i de flesta fall IF-mödrarnas professionella 
kontakter – ofta misstrodde mödrarnas förmåga att 
delta i studien. Rekryteringsproblemen härrörde ock-
så från att mödrar med IF och deras familjer vanligtvis 
var oroliga, ofta med hänvisning till tidigare dåliga 
erfarenheter av myndigheter.

Utöver att IF-gruppen var mycket svårrekryterad 
bjöd rekryteringen av jämförelsegruppen på svåra ut-
maningar. Hur hittar man en rättvisande matchning 
för en population med IF-mödrar och deras barn? Vi 
inkluderade en jämförelsegrupp av mödrar med ”nor-
mal” begåvning och deras barn, som var matchad mot 
IF-gruppen med avseende på mödrarnas inkomst och 
boendeområden, liksom på barnens kön och ålder. 

Mätning av anknytning
I anknytningsforskning på späd- och koltbarn (1-2 års 
ålder) bedöms barns anknytningskvalitet vanligtvis 
med hjälp av strukturerade beteendeobservationer 
(särskilt den numera klassiska ”Främmandesituatio-
nen”; se Broberg m.fl., 2008). I anknytningsforskning 
med något äldre barn (efter de två-tre första levnads-
åren) bedömer man vanligtvis barns anknytning med 
hjälp av s.k. representationsmetoder. Det handlar om 
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strukturerade intervjuer som till synes berör hur fik-
tiva barn reagerar på anknytningsrelaterade situatio-
ner. 

Detta gör man till följd av att barnens anknytnings-
beteenden vanligtvis inte låter sig aktiveras lika lätt 
som tidigare under utvecklingen samtidigt som barn 
indirekt kan berätta mycket om sig själva och sina om-
sorgspersoner genom hur de talar, särskilt när de tror 
att de talar om något annat än sig själva och sina famil-
jer. I studien som beskrivs i denna artikel har en sådan 
metod (Separation Anxiety Test, SAT) använts (Kap-
lan, 1987). Denna version av SAT utvecklades med 
förankring i resultat från Främmandesituationen och 
är en för åldersgruppen vetenskapligt väl underbyggd 
anknytningsmetod (Broberg m.fl., 2008). 

Proceduren består i att de deltagande barnen får 
titta på sex bilder föreställandes jämnåriga fiktiva 
barn som befinner sig i olika separationssituationer 
i förhållande till sina föräldrar (t.ex. ska föräldrarna 
åka bort över en helg och det fiktiva barnet istället 
tas om hand av släktingar). Testledaren förklarar var 
och en av bilderna och frågar på samtliga bilder det 
deltagande barnet vad barnet på bilden känner och 
vad barnet ska göra. 

Balansen mellan anknytning och utforskande
Barn med en trygg anknytningsrepresentation på 
SAT beskriver å ena sidan sårbara känslor, men lyckas 
å andra sidan hitta på konstruktiva aktiviteter för det 
fiktiva barnet, exempelvis att barnet genom list för-
hindrar separationen eller vänder sig till andra eller 
sysselsätter sig själv med positiva, ofta lekrelaterade 
aktiviteter. Här ser vi alltså en balans mellan anknyt-
ning och utforskande.

Barn med en organiserad men otrygg (undvikande 
eller ambivalent) anknytningsrepresentation förmed-
lar ofta sårbara känslor för det fiktiva barnet, men för-
mår inte hitta på konstruktiva aktiviteter åt honom/
henne. Istället kan det handla om passiva responser 
(”inget”, ”väntar”, ”lägger sig ner”) eller svar av typen 
”vet ej”, varvat med tystnad.

Barn med en desorganiserad anknytningsrepresen-
tation ger svar som direkt eller indirekt antas uttrycka 
rädsla. Det kan handla om att barnet föreställer sig 
katastrofala situationer, vanligtvis att det fiktiva barnet 
eller föräldrarna dör, ibland i olyckshändelser, ibland 
genom ond bråd död. I andra fall kollapsar det del-
tagande barnets tal och ersätts genomgående av non-
sensuttryck eller komplett tystnad.

Projektets resultat och möjliga konsekvenser
Arbetet kring rekrytering och datainsamling pågick 
under totalt sex år. Vi träffade totalt 52 familjer, hälf-
ten i respektive undersökningsgrupp; 26 par med IF-
mödrar och deras barn respektive 26 matchade jäm-
förelsepar med normalbegåvade mödrar och deras 
barn. De deltagande barnens genomsnittliga ålder 
var 6,4 år (med ett spann från 5 till 8 år).

De resultat som ingår i denna den första vetenskap-
liga publikationen (Granqvist m.fl., 2014) berör möd-
rars IF-status i relation till deras barns anknytning. 
Hur ser fördelningen av anknytningskategorier ut 

bland barn inom IF-gruppen och mellan de två stu-
diegrupperna? Och finns det barn till IF-mödrar som 
utvecklat trygg anknytning? 

Vi har också analyserat om IF-mödrarna varit med 
om mer vanvård än mödrarna i jämförelsegruppen 
och om mödrarnas erfarenheter av vanvård skulle 
kunna påverka barnens anknytning, vilket visats i and- 
ra grupper. Barnens anknytning och mödrarnas erfa-
renheter av vanvård har kodats ”blint” i förhållande 
till varandra, liksom i förhållande till vilken studie-
grupp barnen och mödrarna tillhör. 

Möjlighet till trygg anknytning
För det första visade resultaten, i linje med forskning 
på andra riskgrupper, att trygga anknytningsrepre-
sentationer förekom hos en betydande minoritet 
(35%) av barn till IF-mödrar, och hos ungefär hälf-
ten (52%) av barnen i jämförelsegruppen. Utöver 
anknytningsklassifikationer använde vi en kontinu-
erlig skattningsskala för att bedöma barnens grad av 
trygghet. De flesta barn i IF-gruppen hade ett relativt 
normalt värde på denna skala, dock med betydande 
variation, från låga till mycket höga nivåer av trygghet. 
Till skillnad från forskning på många andra riskgrup-
per visade resultaten också att endast en minoritet 
(< 20%) av barnen till IF-mödrar hade en i huvud-
sak desorganiserad anknytningsrepresentation. De 
statistiska jämförelserna mellan IF-gruppen och den 
matchade jämförelsegruppen visade inte på någon 
signifikant skillnad i barnens anknytning. 

Ill: Börje Sandelin.
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Sammantaget är det fullt möjligt för barn till möd-
rar med IF att utveckla trygg anknytning och mycket 
troligt att de utvecklar en organiserad (till skillnad 
från desorganiserad) anknytning. Den praktiska kon-
sekvensen av dessa resultat är betydelsefull: IF-för-
äldrars omsorgsförmåga, liksom deras barns anknyt-
ning, bör utredas och avgöras från fall till fall, utan 
att antagande görs om permanent oförmåga hos för-
äldern till följd av IF. Liksom föräldrar med IF är en 
heterogen grupp med avseende på omsorgsförmåga 
är deras barn en heterogen grupp med avseende på 
anknytning. Jämförelsegruppen visade inte på någon 
signifikant skillnad i barnens anknytning. 

Många har egen erfarenhet av vanvård
För det andra visade resultaten tydligt att erfarenhe-
ter av vanvård – utförd såväl av omsorgspersoner un-
der barndomen som av andra personer senare i livet 
– var kraftigt överrepresenterade i IF-mödrars livsbio-
grafier. Precis som i tidigare forskning hade de allra 
flesta IF-mödrarna i vår studie (ca 90%), men endast 
en minoritet av jämförelsemödrarna (ca 30%), varit 
utsatta för vanvård. En stor majoritet (>70%) av IF-
mödrarna hade rentav blivit utsatta för två eller fler 
typer av vanvård. 

Det är mycket betydelsefullt att IF-personers allvar-
ligt förhöjda risk att utsättas för vanvård uppmärk-
sammas, liksom att konkreta åtgärder vidtas för att 
minimera risken. Det kan exempelvis handla om att 
yrkesverksamma aktivt uppmärksammar och ger stöd 
till omsorgspersoner för att förebygga vanvård av per-
soner med IF. 

Resultaten visade slutligen på starka samband mel-
lan IF-mödrars egna erfarenheter av vanvård och de-
ras barns anknytning. Risken för att IF-mödrars barn 
skulle utveckla otrygga och desorganiserade anknyt-
ningsrepresentationer var förhöjd endast när mödrar-
na varit utsatta för höga nivåer av vanvård. Däremot 
förelåg inga samband mellan mödrarnas begåvning 
och deras barns anknytning. 

Dessa resultat ligger i linje med en stress-sårbarhets-
modell; IF-mödrars omvårdnad och därmed deras 
barns anknytning förefaller att vara särskilt sårbara 
för den stress som en livsbiografi av vanvård troligen 
innebär för mödrarna. Denna slutsats stärker betydel-
sen av att IF-personer skyddas från den vanvård de 
ofta utsätts för. Det är alltså inte bara viktigt för att 
trygga deras egna liv utan också för deras barns liv. 

Hjälp till mödrar som själva utsatts för vanvård
En rimlig konsekvens av dessa resultat är att IF-för-
äldrar som utsatts för vanvård erbjuds möjlighet till 
evidensbaserade interventioner för att själva kunna 
utveckla tillfredsställande omsorgs- och samspelsför-
mågor. 

Vi bedömer det som nödvändigt att konkreta ruti-
ner utarbetas för att säkerställa att IF-föräldrar med 
erfarenheter av vanvård får sådan hjälp. Det är hög 
tid att komplettera de vanliga perspektiven på hur 
IF-föräldrar klarar vardagssysslor (som att byta blöjor, 
värma välling) och mer intellektuella aspekter av för-
äldraskap (som att ge läxhjälp och intellektuell sti-

mulering) med att samhället erbjuder psykologiska 
interventioner som kan ha betydelse för dessa föräld-
rars förmåga att ge god känslomässig omvårdnad till 
sina barn.

Trots ett relativt lågt deltagarantal var resultatmönst-
ret i studien tydligt. Det låga antalet deltagare med-
för emellertid ett behov av oberoende replikerings-
studier som kommer fram till liknande resultat innan 
vi kan dra helt bestämda slutsatser. Om våra resultat 
står sig i framtida studier råder det dock ingen tvekan 
om att de har viktiga samhälleliga konsekvenser. Ett 
humant samhälle skulle då kunna erbjuda ovan skis-
serade åtgärder för att stärka det som vi i första delen 
av denna artikel karaktäriserade som ett av sina verk-
liga sorgebarn. Med värdig behandling och tryggade 
förhållanden kan barnet växa och utvecklas, kanske 
rentav blomstra.

Att läsa för den som vill lära sig mer om mödrar 
med intellektuell funktionsnedsättning:
Booth, T., Booth, W. & McConnell, D. (2005). The 

prevalence and outcomes of care proceedings 
involving parents with learning difficulties in 
the family courts. Journal of Allied Research in 
Intellectual Diabilities, 18, 7-17.

Banyard, V.L. (1997). The impact of childhood 
sexual abuse and family functioning on for 
dimensions of women´s later parenting. Child 
Abuse and Neglect, 21, 1095-1107.

Broberg, A.G., Mothander, P, Granqvist, P., & 
Ivarsson, T. (2008). Anknytning i praktiken: 
Tillämpningar av anknytningsteorin. Natur & 
Kultur.

Granqvist, P. (2013). Anknytning hos barn till 
mödrar med intellektuella funktionshinder: Om 
vanvård i dubbla bemärkelser. Psykisk Hälsa, 54, 
64-71.

Granqvist, P., Forslund, T., Springer, L., Fransson, 
M. & Lindberg, L. (2014). Mothers with intellec-
tual disability, their experiences of maltreatment 
and their children’s attachment representations: 
A small-sample matched comparisonstudy. At-
tachment & Human Development.

Kaplan, N. (1987). Individual differences in 6-years 
olds’ thoughts about separation: Predicted from 
attachment to mother at age 1. Unpublished 
doctoral dissertation, University of California, 
Berkeley, California: Department of Psycho-
logy.

McConnell, D., Llewellyn, G., Mayes, R., Russo, D. 
& Honey, A. (2003). Developmental profiles of 
children born to mothers with intellectual disa-
bility. Journal of Intellectual &  Developmental 
Disability, 38, 122-134.

Runcis, M. (1998). Steriliseringar i folkhemmet. 
Stockholm: Ordfront.

Starke, M. (2005). Föräldrar med utvecklings-
störing - vad finns det för kunskap? Stockholm: 
Socialstyrelsen.
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A nnelie Nordström är ordförande i fackförbundet 
Kommunal som bland annat organiserar många 

personliga assistenter. Den 30 januari mötte hon någ-
ra av dem och skrev sedan i sin blogg:

”Många personliga assistenter känner sig som pigor, 
hembiträden eller ibland nästan som slavar åt brukar-
na och deras familjer. Det kan aldrig vara rätt. Så här 
kan det inte fortsätta, det är något fel i systemet.

   ’Om jag vägrar att göra något av det brukaren 
kräver av mig, vill inte företaget ha kvar mig.’ Bru-
karen eller dess anhöriga hotar att byta till ett annat 
assistentföretag om de inte får som de vill. De har en 
väldig makt. Företagen gör sig hellre av med persona-
len än blir av med brukaren.

   Kommunerna är inte heller särskilt bra arbetsgi-
vare – de slirar en hel del i hur de använder kollek-
tivavtalen. Jouravtalet ska bara användas när det inte 
finns planerade arbetsuppgifter på natten. Men med 
åren har många kommuner tänjt på det. De lägger 
in återkommande omvårdnadsarbete flera gånger på 
natten, utan att avskaffa jouren och införa vaken natt-
bemanning.

   Det personliga assistenterna är hela tiden i under-
läge. De riskerar alltid att förlora jobbet om de ställer 
krav. De gör att assistenterna som jobbar hos samma 
brukare inte klarar att hålla ihop.”

Inlägget har orsakat en 
infekterad debatt och ilskna 
svar från brukarorganisatio-
nerna. DHR:s ordförande 
Rasmus Isaksson menar att 
Annelie Nordström uttalar 
sig förenklat och fördoms-
fullt. ”Det är inget fel i sys-
temet bara för att det inte 
fungerar överallt.” skriver 
han och menar att Annelie 
Nordströms text riskerar att 
splittra två grupper som har 
gemensamma intressen.

En intressant iakttagelse bland de brukare som 
kommenterat Annelie Nordströms blogg är att man 
inte tycks ha helt klart för sig var arbetsgivaransvaret 
ligger:

”Kommunal måste höja statusen på arbetet som så-
dant”, skriver en brukare och en annan skriver: ”Kom-
munal borde jobba med att förbättra anställningsfor-
merna.”

Kanske är det den bristande insikten om var arbets-
givaransvaret ligger som i sig är en del av problemet.

                               HH

Debatt om personlig assistans

De som arbetar i privata gruppbostäder är bund-
na till arbetsplatsen längre än några andra.

C irka 50 000 personer arbetar som boendestöd-
jare/omsorgsassistenter/vårdare (kärt barn har 

många namn) inom bostad med särskild service enligt 
LSS. Av dem är ca 15 000 privatanställda av vårdbolag, 
t ex Attendo och Nytida. 

Det finns en stor skillnad mellan privat och offent-
ligt anställda. De arbetstagare i privat verksamhet som 
har sovande jour på schemat är bundna till arbetsplat-
sen ca 46 tim/veckan (för en heltidsanställd) vilket är 
mer än någon annan yrkesgrupp. Så hade även de of-
fentliganställda det förut, men på slutet av 1980-talet 
lyckades man få igenom att hälften av jourtiden skulle 
räknas som arbetstid. 

Det här gick inte de privata arbetsgivarna med på 
och genom att ersättningen från kommunen räknas 
på kostnaden för de kommunala verksamheterna har 
man kunnat tjäna mycket pengar på den skillnaden. 
Men personalen har protesterat. Det är inte rimligt att 
vara bunden till arbetsplatsen så länge, det försvårar 
för familjeliv och normala fritidsaktiviteter, har man 
menat. I praktiken har alltså de privatanställda fyra 
timmar längre arbetstid i veckan för i stort sett samma 
lön. 

Kommunals ordförande Annelie Nordström har lo-
vat att försöka driva kravet på att de privatanställda ska 
ha samma jouravtal som de som arbetar i kommunen 

(se t ex Intra nr 2/2013 – finns i vårt nätarkiv) men 
har hittills inte lyckats. 

Hur kommer det att gå i år? 
Vi frågade Johan Ingelskog på Kommunal om man 

kommer att driva kravet på lika jouravtal för offentliga 
och privata verksamheter inom LSS-området? Så här 
svarade han:

”Kommunal arbetar för att medlemmar som utför 
samma typ av arbete och verkar i samma bransch ska 
ha så lika villkor som möjligt. Om Kommunal kom-
mer att driva frågan är till sist upp till medlemmarna 
som måste lämna avtalsförslag. För i nuläget vet vi inte 
om våra medlemmar vill att vi ska driva frågan.”

Vi ställde också frågan till Almega, vårdföretagarnas 
förhandlingsorganisation:

”Är det inte rimligt att de privatanställda har samma 
jouravtal som de som arbetar i kommunen?”

Förhandlingschef Johan Mann menar att man ger 
en något högre ersättning än kommunerna för jour-
arbete och att man betalar arbetstagarna mertid eller 
övertid när de tvingas bryta ett jourpass för att arbeta, 
vilket kommunen inte gör. Därigenom anser han att 
man kompenserar arbetstagarna för att de har längre 
arbetstid.

Det kan ju vara bra för de privat anställda att veta: 
att de alltid har rätt att ta ut mertid och övertid varje 
gång de bryter ett jourpass. Den informationen tror 
jag inte riktigt har nått ut.

           HH

Hur går det med jouravtalet?
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D et är nu fyra år sedan som Riksrevisionen 
publicerade sin mångomtalade rapport 
om samordning av stödet till barn och 
unga med funktionsnedsättning. Där visa-

de man att en samordnare för samhällsstödet kunde 
vara lönsamt och att det skulle ge varje fa-
milj 18 dagars tidsvinst per år. 

Socialstyrelsen tillstyrkte förslaget och menade att 
det skulle bekostas av det årliga statsbidraget till lands-
tingen för LSS-insatsen Råd och Stöd. Det blev inget 
av det. Istället bekostade Socialdepartementet en för-
studie som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
gjorde. Den är nu publicerad och heter ”För barnets 
bästa”. 

Goda exempel
SKL:s förstudie redovisar föjande goda exempel på 

samordning i olika delar av landet:

• Västerås stad bedriver tillsammans med 
landstinget ett samordnat föräldrastöd som 
finansieras av Allmänna Arvsfonden och som 
beräknas avslutas 2013. 

• Bräcke Diakoni i Göteborg har ansvarat för 
projektet ”Personlig koordinator”. Det av-
slutas i februari 2015 (Kerst.Nordell@brack-
ediakoni.se)

• Örebro kommun och Örebro läns lands-
ting har utvecklat en samverkan runt barn 
och unga, SAMBA (SAMverkansledning för 
BArns och ungas bästa). Den har funnits se-
dan 2008 och finansieras av Barn- och utbild-
ningsförvaltningen samt socialförvaltningen. 

Lotsmodellen
Lots är ett begrepp som dyker upp som funktion i 
flera kommuner och landsting för att hänvisa till rätt 
myndighet eller enhet. Lotsmodellen används i de 
nordostskånska kommunerna. De verksamheter som 
ingår i modellen är socialtjänst, omsorgsverksamhet, 
barn- och ungdomshabilitering, förskola, skola, elev-
hälsa, barn- och ungdomspsykiatri, BVC, ungdoms-
mottagning och barnklinik. Lots i Umeå är ett sam-
arbete kring barn, ungdomar och deras familjer med 
behov av insatser från både kommun och landsting. 
Målet är att minska antalet möten och effektivisera 
insatserna. Utifrån familjens berättelse kan de med-
verkande professionella aktörerna se vilka åtgärder 

som behöver sättas in. En samordnad handlingsplan 
upprättas och en samordnare utses.

Hinder för samverkan
Vilka är hindren för samverkan?

Många föräldrar upplever att de ”saknar en karta 
över vad som kommer att hända runt barnet i och 
med att barnet får en diagnos”, skriver man i förstu-
dien. Föräldrarna vet inte vad som förväntas av dem. 
Många berättar att de lämnas med en konstaterad dia- 
gnos och några telefonnummer dit de kan vända sig. 

Förskolan och skolan är avgörande för hur samver-
kan fungerar mellan parterna. Barn med funktions-
nedsättning kan få väldigt långa dagar med skola, 
habilitering och sedan fritidsaktiviteter eftersom en 
del skolor inte tillåter habiliterande insatser under 
skoldagen. Trots skolans stora betydelse är den inte 
lagstiftningsmässigt jämställd med socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården när det gäller individuell plan. 
Genom samverkansavtal har man i vissa kommuner 
gett skolan möjlighet att initiera en sådan plan men 
den rätten borde införas i skollagen. Det finns en tyd-
lig kritik som handlar om att skolan har svårt att möta 
behov hos målgruppen som inte är relaterade till att 
klara kunskapsmålen och att detta inte gagnar barn 
med funktionsnedsättning. 

Strikt tolkning av LSS
Även samverkan inom habiliteringen är ett problem. 
Flera olika enheter kan vara inblandade och flera oli-
ka planer upprättas, som inte är samordnade. Lika-
dant är det med samverkan inom socialtjänsten, där 
intentionerna inom LSS och SoL inte alltid komplet-
terar varandra utan istället kan motverka varandra.

En strikt tolkning av lagstiftningen har alltmer bör-
jat användas för att avgränsa och minimera insatserna. 
Det är inte ovanligt att delegationen på tjänstemanna-
nivå dras in i syfte att bemästra skenande kostnader. 
Likaså görs lokala riktlinjer som går tvärs emot lag-
stiftningens intentioner med samma syfte.

 En annan problematik är att det ibland uppstår 
”vattentäta skott” mellan den myndighetsutövande 
verksamheten och utförarna. Den interna samverkan 
hos de olika myndigheterna är också något som i allra 
högsta grad påverkar vilka insatser som ges till barn 
med funktionsnedsättning. 

Den tydliga uppdelningen mellan olika delar med 
ansvar och budget främjar inte helheten för den en-
skilde utan är snarare ett organisatoriskt perspektiv 
utan brukarens perspektiv, skriver man. 

bra förslag från SKL!8
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bra förslag från SKL!
Kritik mot LSS
Förstudien speglar också en växande kritik mot LSS-
lagstiftningen. Man menar att den inte är anpassad 
till de förändringar som skett inom området till ex-
empel det ökade antalet diagnoser och det ökade 
antalet utförare. Lagen upplevs i mångt och mycket 
som begränsande istället för att vara en lag som ökar 
delaktigheten. 

Det finns också en generell kompetensbrist om de 
olika parternas uppdrag. Samtliga intervjuade i stu-
dien påpekar behovet av förtydligande runt ansvars-
frågan. ”Alltför ofta bygger samverkan på personnivå. 
Det måste finnas samverkansstrukturer från lednings-
nivå till verksamhetsnivå”, skriver man. 

För många planer 
Studien menar att det finns ett ”planträsk” och ett 
”intygsträsk” som måste åtgärdas. Den individuella 
planen enligt LSS verkar inte prioriteras så som den 
borde. Istället läggs kraft på alla respektive myndig-
heters habiliteringsplaner, åtgärdsprogram och ge-
nomförandeplaner. Det finns ingen direkt klar och 
tydlig samordning av planer och ingen verkar veta vil-
ken plan som har företräde framför en annan? ”Till 
detta har det utvecklats ett årligt intygsskrivande runt 
barnets många gånger icke behandlingsbara tillstånd 
från både Försäkringskassan och förskola/skola. Ha-
biliteringarna upplever på många håll en sådan tyngd 
i intygsbördan att det påverkar deras möjligheter att 
utföra sitt egentliga uppdrag.”

Studien tar upp 8 förbättringsområden:
1. Kompetenshöjande insatser bland kommunens 

LSS-handläggare och utförare runt LSS lagen. 
Bättre kunskap om själva funktionsnedsättning-
en och vad den innebär. 

2. Ge vårdnadshavarna en” karta” över vad som 
kommer att ske runt barnet de närmaste åren 
från diagnostiserande läkare tillsammans med 
övriga parter. Bättre stöd och information från 
början underlättar i förlängningen. 

3. Ökad samverkan och ansvarstagande för alla som 
är inblandade hos respektive myndighet. För-
bättrad struktur kring hur arbetet ska bedrivas 
inom funktionshindersområdet. Själva ansvars-
frågan måste bli kristallklar. 

4. Modernisering av LSS-lagstiftningen så att den 
bättre harmonierar med dagens samhälle och 
annan lagstiftning som tillkommit och som på-
verkar verksamhetsområdet. 

5. Skolan måste ges samma möjlighet som social-
tjänsten och hälso- och sjukvården att kunna 
sammankalla till enSIP (samordnad individuell 
plan), måste lagstiftningen ändras. 

6. Underlätta och utveckla flexibla undervisnings-
metoder för elever med funktionsnedsättning. 
Exempelvis skulle fjärr- och distanslösningar 
kunna utnyttjas bättre men det kräver att de 
hinder som rådande lagstiftning ställer upp rivs 
ned. Flexibiliteten bör också ge utrymme för 
habiliterande insatser under skoldagen för de 
elever som behöver det. 

7. LSS måste alltid vara inkluderat i de nationella 
satsningar som görs, framför allt inom hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och skola. 

8. Man måste se förbi funktionsnedsättningen för 
att ge delaktighet. 

Kompetenshöjande insatser
SKL:s studie poängterar att man vill se ett förtydli-
gande av LSS-lagstiftningen och dess relation till övrig 
lagstiftning SoL och HSL. Man vill också att det ska 
ske ”kompetenshöjande insatser för dem som arbetar 
inom verksamhetsområdet för att på ett bättre sätt an-
vända sig av lagstiftningen så den gagnar brukarna.” 

Man vill lyfta samordningsbördan från vårdnadsha-
varen och man poängterar att ”inblandade myndighe-
ter har ansvar för sin interna samordning gentemot 
vårdnadshavaren.”

      K G

Många kritsiserar LSS-lagstiftningen för att vara stelbent och inte 
anpassad till de förändringar som skett.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, För bar-
nets bästa. Förstärkt samordning av stöd till barn och 
unga inom LSS-området. 10 sidor. Förstudie. Dnr 
14/2699. Kan laddas ner från www.skl.se

Il: Maria Schön



32                                 INTRA 1 • 15

E tt av de viktigaste målen med först omsorgsla-
gen och sedan LSS, var att avveckla de gamla 
vårdanstalterna. Mindre gruppbostäder blev 

den kanske viktigaste insatsen i LSS. Skälen är enkla 
att förstå. Ingen annan enskild faktor har så stor bety-
delse för din livskvalitet som en egen bostad.

Många personer med omfattande funktionshinder 
tillbringar dessutom en stor del av sin dag i det egna 
hemmet. Det gör bostaden ännu viktigare.

Den bostadsform som passar bäst
I LSS-propositionen skriver ansvarig minister att per-
soner med omfattande funktionshinder skall ha lag-
stadgad rätt till en egen bostad. Bostaden skall vara 
anpassad efter den enskildes behov. Ministern beto-
nar att de kvalitativa aspekterna på bostaden skall vara 
styrande för hur boendet är organiserat. Personer 
med funktionshinder skall ha samma möjlighet som 
andra att själva välja bostad.

För personer med stora stödbehov är gruppbosta-
den sannolikt den bostadsform i LSS som passar bäst. 
Gruppbostaden bör vara lokaliserad så att den en-
skilde kan delta i samhällslivet och  komma bort från 
den tidigare institutionaliseringen. Ett socialt samspel 
är viktigt varför gruppbostaden inte bör vara för stor. 
Det skall finnas yta för gemenskap. En gruppbostad 
bör inte ligga i nära anslutning till annan sådan bo-
stad eller bostäder som inte är ordinära t.ex. korttids-
hem eller äldreboende. På gruppbostaden skall fin-
nas personal som täcker de boendes hela stödbehov.

Efter införandet av LSS skedde en snabb tillväxt av 
gruppbostäder, dock inte tillräcklig för att täcka beho-
ven. Fortfarande ökar antalet boende med drygt tu-
sen per år. Ca 27 000 personer har LSS-boende idag. 
Fördelningen mellan gruppbostad och servicebostad 

är svår att uppskatta, då en viss språklig förbistring 
finns. Merparten torde dock bo i gruppbostad även 
om servicebostad nu ökar mest.

Att flytta från institution eller att flytta ut från för-
äldrahemmet måste ha varit ett stort steg mot större 
självständighet. Helt enligt intentionerna i LSS.

Kraftiga försämringar
Kommunala besparingar och attitydförskjutningar 
under det senaste decenniet har dock inneburit stora 
försämringar på många gruppbostäder. Hyrorna har 
ökat kraftigt orsakade av hur kommunerna gör sina 
kalkyler. De räknar med marknadspris (ibland påhit-
tade) för sina kommunala resurser helt emot den 
självkostnad LSS stipulerar. Genom smarta hyresavtal 
sätts förbehållsbeloppet ur spel. Det tillsammans med 
otillräckligt bostadstillägg, som inte marknadsanpas-
sats från Försäkringskassan, drabbar den enskilde. 
Kommunerna och Försäkringskassan slåss om vem 
som skall betala och förloraren är den funktionshin-
drade som hamnar i livslång fattigdom.

Ett annat problem är att gruppbostäderna blir allt 
större bara för att myndigheterna har lyckas misstolka 
lagen. De glömmer att orsakerna till de rekommenda-
tioner på 3–5 boende som gavs var att detta var en för-
utsättning för att uppnå de goda levnadsvillkor LSS 
förespeglar. I princip byggs idag alla gruppbostäder 
för 6 boende eller fler.

Efter kommunaliseringen minskade den formella 
kompetensen hos personalen. Det hjälper föga att det 
i Socialstyrelsens föreskrifter står ”De krav som kan 
ställas på de anställda är alltså att de skall ha sådan 
utbildning och erfarenhet att de kan ge de boende 
den omvårdnad de behöver, så att varje individ, vid 
varje tidpunkt, tillförsäkras goda levnadsvillkor och 

Bristen på bra gruppbostäder 
                 leder till ökad 
                 personlig assistans

Harald Strand är ordförande för FUB i Stockholms län och redaktör för ett uppskattat diskussionsforum  som 
framför allt handlar om LSS-lagens utveckling. Läs mer av Harald Strand på www.reclaimlss.org
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ges möjlighet att leva som andra, trots sina funktions-
hinder. För att uppfylla dessa kvalitetskrav krävs att 
personalen både har en generell kunskap som bas 
och dessutom specifika kunskaper för att bemöta var-
je person efter hans eller hennes behov.”

Personlig assistans lönsam affär
Att bo i gruppbostad har under de senaste åren allt-
mer förknippats med att bo på institution. Det kan 
vara ett skäl till att personlig assistans blivit så viktigt 
för LSS-personer. 

Ett annat skäl som framförs är att det för många en-
skilda, kommuner och assistansbolag är en lönsam af-
fär. Kommunerna ser gärna att människor med stora 
behov bor i egen lägenhet med assistenter. Det kostar 
kommunen mindre då staten betalar för assistansen.  
Samtidigt gör kommunerna allt för att minska kost-
naderna för gruppboenden. Personaltätheten mins-
kar samtidigt förutsätts man sköta det extra arbete en 
kontaktperson och ledsagare borde göra. 

De främsta argumenten för personlig assistans är 
fortfarande att det innebär bättre möjlighet till själv-
bestämmande och eget inflytande. Det är inte alltid 
sant då många personer i personkrets 1 inte själva 
kan utrycka sina önskemål. De är helt beroende av att 
omgivningen förstår eller gissar vad de vill. För detta 
krävs både hög integritet, god allmän kunskap och 
specifik kunskap om aktuell individ.

Andra orsaker till att personlig assistans blivit så 
populärt är att alternativet den goda gruppbostaden 
förfuskats av våra kommuner. Våra kommuner bygger 
nya institutioner i stället för de väl fungerande grupp-
bostäder som lagen hade som mål.

Jag tror att föräldrar ser att svaret på frågan om 
rätten till ett eget liv ytterst blir en fråga om personlig 

assistans eller inte.  För vilken seriös anhörig vill ris-
kera att få en institution genom att acceptera insatsen 
gruppbostad?

Brist på gruppbostäder
Tillkommande problem är naturligtvis den brist på 
gruppbostäder som finns över stora delar av landet. I 
Stockholm uppskattas att fem hundra bostäder kom-
mer att behövas inom 3 år. Så någon riktig valfrihet 
finns inte. Du kan hamna var som helst och hur dyrt 
som helst. 

Många kommuner bjuder in privata aktörer genom 
till så kallad konkurrensutsättning via LOV (Lagen 
om Valfrihet) eller via LOU (Lagen om Offentlig 
Upphandling). Det gör man trots att de boende knap-
past i praktiken har ett val eftersom brist råder. Att 
blanda ihop självbestämmandet för den enskilde med 
valfriheten för kommunen när det gäller vem som 
ska ge stödet är förvirrande. Efter många års väntan 
har du fått ditt hem i en gruppbostad. Du har funnit 
dig väl tillrätta samt trivs med personal och grannar. 
Så börjar plötsligt ryktet gå att nu ska verksamheten 
konkurrensutsättas. Du eller din företrädare är över 
huvudtaget inte involverade i processen. Nämnden 
för vård och omsorg beslutar om vilken utförare som 
fortsättningsvis skall ge dig ditt dagliga stöd.

Naturligtvis är båda systemen ett ytterligare sätt att 
minska kostnader och föra över ansvaret på andra. 
Vad det absolut ger de boende är en ökad otrygghet 
– mitt hem säljs ut vart tredje år. Och vart tog långsik-
tigheten (kontinuiteten) vägen som ingår som en av 
de grundläggande principerna i LSS?

Bristen på bra gruppbostäder 
                 leder till ökad 
                 personlig assistans

Av Harald Strand
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Intra nr 2/2015 kommer ut i juni.
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!

Vi finns på Facebook också!
Sök på Tidskriften Intra!

          Karl Grunewald

Bilder 
som 
berättar

Ekebyskolans aula i Sala var proppfull, stämningen minst sagt spänd. Det var på kvällen onsdagen den 20 september 
1972. Skötare, psykologer, politiker och tjänstemän hade samlats. Var kritiken mot Salberga specialsjukhus riktig? Vad 
skulle den i så fall leda till? Bilden är från Sala Allehanda dagen därpå.

På 30-talet hade Salberga specialsjukhus för asociala sinnesslöa män inrymts i en regementsbyggnad i Sala. Som 
mest bodde det 400 män där. 1964 byggde man klinik II och III med plats för nästan 500 barn, ungdomar och 
vuxna. Men nu började kritiken växa. De första åren på 1970-talet blev ovanligt turbulenta: I media prisades den 

nya omsorgslagen och beteendevetare anställdes på löpande band. Men landstingen beklagade sig över de absoluta 
kraven i lagen.
   Psykologen Gunnar Kylén, som var den förste i vårt land som 
forskade på vad ett förståndshandikapp innebär, hade skrivit en 
artikel i tidskriften Psykisk Utvecklingshämning där han anklagade 
specialsjukhusen för att utsätta utvecklingshämmade personer 
för en dehumaniserande behandling. Han skrev att livsformen på 
specialsjukhusen skulle bryta ner vem som helst. ”Man skyller se-
dan reaktionerna på förståndshandikappet och använder detta som 
argument för att behålla den vansinniga livsformen för utvecklings-
hämmade. På specialsjukhusen hinner man, under ledning av läkare, 
inte med mer än att behandla de symtom man själv åstadkommit.  
Dessa uttjänta kaserner hyser ett stort antal människor på det mest 
motbjudande sätt. Detta kallas sjukvård – men är vanvård”, skrev 
han.  Artikeln fick stor uppmärksamhet.
   Föreningen Psykologer inom omsorgsverksamheten, POMS, in-
bjöd nu till ett öppet möte i Sala för att presentera sin ideologi 
om de framtida omsorgerna. Psykologerna på Salberga hade nått 
goda resultat med specialträning enligt den lilla gruppens princip 
med några intagna. Men efter återkomsten till avdelningen åter-
föll patienterna, en del till och med försämrades. 
   Mötet i den överfulla aulan blottade motsättningar mellan per-
sonal och psykologer. Personalen var rädd att förlora sina jobb 
om den offentliga kritiken skulle resultera i en fortsatt minskad 
beläggning. Salberga var en stor arbetsgivare i Sala, över 800 per-
soner arbetade där. 
   Trots att man försökte tona ner motsättningarna så tystnade inte 

kritiken. Salberga var en omänsklig 
anstalt. Författaren Lars Gustafsson 
kallade anstalten 1982 för ””Detta 
västmanländska Dachau”. 

   Successivt tömdes Salberga på sina 
patienter. Klinik II var tomt 1977 och 
Klinik III 1987. 
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Omslagets konstnärV ad är det som gör det så genialt att arbeta 
med konst?, frågar sig Monica Larsson och 

Eva Olofsson som gjort en bok med titeln ”Kon-
sten som metod”. Monica har arbetat med foto 
och layout, Eva har skrivit och gjort intervjuer.

Boken är en sammanfattning av allt de lärt sig 
i arbetet på Atelje Inuti i Stockholm, en daglig 
verksamhet med stora konstnärliga ambitioner. 

Så här svarar man på frågan om vad konsten 
betyder för dem som fått sin hemvist på Atelje 
Inuti:

1. Kommunikation ... en målning kan ge 
fäste för tankar, så att det blir lättare att ut-
veckla dem och komma vidare.”

2. Självständighet ... också de enklaste pen-
seldrag, en annan färg, nya linjer som i sin 
tur föder impulser och tankar. Självkänslan 
växer när man klarar av att göra något själv 
och blir bättre på det.

3. Tillfredsställelse ... bara att få hålla i en 
pensel eller penna och röra den mot un-
derlaget, en trygghet och glädje. ... Alla 
som arbetar kreativt har säkert någon gång 
upplevt hur känslan för tiden kan försvin-
na och en känsla av här och nu tar över, en 
ro eller rentav lyckokänsla kan infinna sig.

Finns det en speciell sorts konst som skapas 
av personer med intellektuell funktionsned-
sättning?, frågar jag Eva och Monica när vi träf-
fas på Atelje Inuti. Nej, svarar båda unisont. 
Däremot kan konsten färgas av de annorlunda 
erfarenheter man får när man har ett intellek-
tuellt funktionshinder.

Folk vill alltid kategorisera konst, säger Mo-
nica Larsson. Man kallar det Outsider art, och 
vissa här kanske tillhör den konstriktningen. 
Den härstammar från Jean Dubuffet som de-
finierade något han kallade Art Brut som en 
konst som framför allt skapades på institutio-
ner. 

– Då tyckte man att det speciella med denna 
konst var att den skapats isolerat från samhäl-
let, säger Eva Olofsson. Men de som skapar 
konst här är inte isolerade, de är delaktiga i 
samhället. Och det finns lika många konstnä-
rer som uttrycksformer här så det går inte att 
snäva in deras konst på det viset.

Däremot finns det en sak som gör bilden 
speciell för många av de personer som kom-
mer till Atelje Inuti. Eftersom man ofta ham-
nar i underläge när det gäller ord och samtal, 
kan bilden fungera som ett alternativt språk 
där man kan uttrycka tankar och känslor. 

– Men vi sysslar inte med bildterapi, säger 
Monica bestämt. Det här handlar om lust och 
om dialog och det är på allvar!

Text och foto: Hans Hallerfors

Eva Olofsson och Monica Larsson. 
Konsten som metod. Inuti 2015. 60 sidor. 
Boken kan beställas från Inuti för 100 kr 
plus porto. Tel 08 656 93 03 eller 
mail: info@inuti.se
Se också: www.inuti.se

”Vi jobbar konstnärligt till 
100%. Att hitta sitt eget konst-
närliga uttryck skapar person-
lig utveckling och självkänsla!”
Eva Olofsson, 57 år., arbetat 
på Inuti sedan 1997. Favorit-
konstnär: Paul Gauguin.

Konsten är genial

”Det handlar om att få möta 
omvärlden genom det konst-
närliga uttrycket. Att känna att 
man blir tagen på allvar.”
Monica Larsson, 55 år, arbetat 
på Inuti sedan 2009. Favorit-
konstnär: Eva Hesse.

Julia Göransson har svårt att 
läsa text men hon omvandlar 
tidningens nyheter till sina 
egna personliga bilder.

Julia Göransson är 25 år och 
har redan visat sina verk bland 
annat på Ronneby kulturcen-
trum, Inuti i stort format 2012, 
Sofiero slott 2013, K.H Renlunds 
museum Kokkola Finland, In 
view 2013, Södertälje konsthall, 
Härligheter 2014.
– Jag började på Inuti som-
maren 2010, berättar hon. Jag 
gillar att göra dockor i papper 
och papier maché har bl.a. gjort 
en docka med 1700-tals frisyr. 
Jag gillar att måla, rita och göra 
collage. Ofta tittar jag i någon 
dagstidning och hittar bilder 
som intresserar mig. Jag ritar 
av dem, arbetar vidare och nya 
bilder uppstår.
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En historia du inte 
kommer att glömma!

Den här boken handlar om hur det gick till när personer med utvecklingsstörning fick sina mänskliga 
rättigheter erkända och hur detta speglades i debatt och media under åren 1950–2000.

Karl Grunewald är är läkare och tidigare medicinalråd 
och chef för Socialstyrelsens byrå för funktionshin-
drade. Genom idogt arbete via föreskrifter, artiklar, 
böcker och opinionsbildande verksamhet har han 
betytt mer än någon annan för att förändra livsvillko-
ren för personer med utvecklingsstörning. 

Nu har han samlat tidningsklipp, fotografier och 
anteckningar till en bok som ger hela bakgrunden 
till den omsorgsrevolution som skedde under andra 
hälften av 1900-talet.

”Omsorgsrevolutionen” av Karl Grunewald.
2015. Tidskriften Intras förlag.
228 sidor, 153 illustrationer.
Pris 250 kr + porto.

Kvinnorna från avdelning Bellevue, vårdhemmet Nyhem i Helsingborg, på utflykt någon gång på 50-talet. Foto Anna–Greta Johansson.
Under 1900-talet har ca 100 000 personer med utvecklingsstörning levt hela eller delar av sina liv inspärrade på anstalter.


