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Ledare

Goda levnadsvillkor?
     Av Anders Bond

M ed ordet funktionsnedsättning menar vi idag en livslång begränsning i funktionsförmå-
gan på något eller några områden. En sjukdom, eller hög ålder kan även ge begräns-
ningar i funktionsförmågan, men dessa tillstånd är i regel tidsmässigt begränsade. 

När LSS-lagen kom som ett stöd för personer med en funktionsnedsättning togs denna skillnad 
i tidsperspektiv som motivering till att man som mål för insatserna förutom ”att leva som andra” 
även skrev ”goda levnadsvillkor”. Detta som en markering att det handlade om rätten att ställa 
högre krav på insatsernas kvalitet än vad som gäller för socialtjänsten där man anger ”skäliga 
levnadsvillkor” som mål och där det i regel handlar om tidsbegränsade insatser.   

Landets  kommuner har skyldighet att se till att de kommunmedborgare som omfattas av LSS-
lagen får sin rättigheter tillgodosedda.

Den som söker en insats gör det utifrån sin bedömning att den behövs för möjligheten att ha ett 
gott liv. En begäran om en insats kan avslås om kommunen anser att den ej står i överensstäm-
melse med lagens formulering och dess intentioner.

Det är den sökandes värdering av sina personliga livsvillkor som är utgångspunkten för ansökan 
om en insats. Självklart är det detta som skall vara utgångspunkten och fokus när en kommun 
eller domstol bedömer rätten till insatsen. Och argumentationen skall givetvis föras inom denna 
ram. 

Men det vi ser idag är  en helt annan användning av begreppet ”goda levnadsvillkor”.

Istället för att sätta begreppet i relation till kvaliteten i den specifika situation som en ansökan om 
en insats handlar om, har det i många kommuner förvandlats till ett odefinierat kvantitativt mått. 
Man anlägger ett ovanifrånperspektiv och gör en egen godtycklig bedömning av personens totala 
livskvalitet. Vanligen utmynnar det hela i att man avslår ansökan med motivering att personen 
har tillräckligt goda levnadsvillkor utan den sökta insatsen.

Att använda ”goda levnadsvillkor” på detta sätt står på intet sätt i samklang med LSS och dess 
intentioner.  Men det tycks vara en medveten strategi som allt fler kommuner använder sig av 
när man inte kan eller vill argumentera kring den specifika insats som en ansökan avser. Genom 
denna strategi för man frågan till ett område där det inte finns möjligheter till ett sakligt menings-
utbyte. Hur argumenterar man för eller emot uttalandet att ”NN har goda levnadsvillkor utan 
den begärda insatsen”?

Det är, utifrån LSS-lagens intentio-
ner, en självklarhet att en person 
som ansöker om en lagstadgad rät-
tighet skall bemötas med respekt 
och att den livssituation som  insat-
sen handlar om skall sättas in i sitt 
sammanhang och värderas utifrån 
sakliga grunder och den sökandes 
perspektiv.

Ett avslag kan därför inte anses sak-
ligt grundat om det enbart motive-
ras av att den sökande har ”goda lev-
nadsvillkor” utan den sökta insatsen. 

Om inget annat argument framförs 
bör detta tolkas som uttryck för att 
insatsen är befogad enligt gällande 
lagstiftning.

Anders Bond.
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De som arbetar i LSS-verksamheter med att 
ge stöd till personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning upplever ibland att det är 
oklart hur de ska tänka kring och utföra sitt 

uppdrag. För att söka en ökad förståelse, börjar de 
med att titta på lagstiftningen, och frågar då: 

– Vad säger lagen?
Frågan är skenbart enkel, men den förtjänar att tas 

på allvar. Då blir den genast komplex. Låt mig försöka 
visa på några viktiga perspektiv!

LSS är inte ett facit
Vilken lag är det som avses? Det är förstås enkelt att 
anta att frågan gäller LSS och att den kan besvaras 
med hjälp av en djupdykning i den lagstiftningen. 
Men det finns så många livsområden som inte täcks 
av LSS, där annan lagstiftning också är viktig att förstå.  
LSS är inte ett facit, ett recept som kan följas för att 
baka en ”livskaka”. Lagstiftningen sätter ramverket för 
uppdraget, ett ramverk som behöver konkretiseras i 
vardagens praktik.

Så frågan behöver omformuleras lite:
– Hur ska vi ge stöd och service?

Goda redskap
Medarbetare som ställer frågan ”vad säger lagen?” vet 
ofta att de inte får tvinga, men de oroas av att den 
person de jobbar med kan komma till skada. De behö-
ver goda redskap och arbetssätt för sitt uppdrag. Att 
fokusera på redskap och arbetssätt inom det uppdrag 

  Vad säger lagen?
     Vem är du?

Om utmaningar i arbetet med stöd 
och service enligt LSS

Petra Björne

Personer med utmanande beteenden löper stor risk att utsättas 
för övergrepp eller begränsande åtgärder. Därför är det viktigt 
att veta vilka bestämmelser som gäller. Men lika viktig är den 
humanistiska inriktningen: Att våga vara människa tillsammans 
med en annan människa.

den samlade lagstiftningen ger, snarare än på lagar i 
sig, är en viktig förskjutning av perspektivet.

Personer som utvecklar beteenden som utmanar 
verksamheten, personer som reagerar starkt, kan ska-
pa obehag eller rädsla hos omgivningen. Brist på kun-
skap om målgruppen och lämpliga arbetssätt leder 
till att de löper en stor risk att utsättas för tvångs- eller 
begränsningsåtgärder, men också att överges när de 
behöver stöd som bäst. Här är det viktigt att identi-
fiera det kreativa utrymmet mellan att tvinga och att 
överge en person. 

Grundlagen
Grundlagen (Regeringsformen 2 kap 6 & 8 §§) säger 
att ingen får tvingas, exempelvis att ta medicin, eller 
hindras i sin rörelsefrihet, om det inte finns stöd i 
lag för det. Inom LSS-verksamheter finns inte ett så-
dant lagstöd. Därför får medarbetare inom LSS aldrig 
tvinga någon. Men det finns också ett uppdrag att ge 
fysiskt, psykiskt och socialt stöd i form av omvårdnad 
(SOSFS 2002:9, LSS 9e§). Och stödet ska ges med god 
kvalitet (LSS 6§).

FN-konventionen
Sverige har dessutom skrivit under FNs konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artiklar-
na 15, 16 och 17 i konventionen understryker ytterli-
gare vikten av att personer med funktionsnedsättning 
inte utsätts för övergrepp eller tvång. Det kan också 
vara värt att påminna om att alla människor omfattas 
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av grundlagen, och att LSS intentioner om självbe-
stämmande, inflytande och integritet gäller alla med 
beviljade insatser. En intellektuell funktionsnedsätt-
ning utgör inget juridiskt undantag. Den som väljer 
att se en person med intellektuell funktionsnedsätt-
ning som så ”speciell” att grundlagen nog inte rik-
tigt gäller, och exempelvis hävdar att stödet inte kan 
genomföras utan tvång, säger att den personen inte 
är en riktig människa. Det tror jag inte någon egentli-
gen menar. Då är det bra att inte heller råka säga det 
oavsiktligt.

Nödrätt
Ibland menar verksamheter att tvång är möjligt, och 
hänvisar till nödrätt (Brottsbalken 24 kap 4§). Detta 
bygger på ett missförstånd. Nödrätten är en generell 
lag som innebär att alla har rätt att rädda livet på nå-
gon i akut fara, även om det innebär användandet av 
handlingar som vanligen är straffbara. 

En domstol kan bedöma att handlingen inte ska 

medföra straff. Det är viktigt att inte missförstå nödrätt 
– det är inte möjligt att åberopa nödrätt vid återkom-
mande akuta situationer, och en verksamhetschef kan 
inte ”bevilja” nödrätt i t.ex. en handlingsplan. 

Aldrig tvingas, aldrig överges
Personer vars beteenden utmanar kan vara känsliga 
för krav eller säga nej till rutiner. De är ofta i stort be-
hov av stöd för sin kommunikation. Det finns också de 
som inte alltid mår så bra, och det händer att de säger 
nej till ett stöd de behöver. Den omformulerade frå-
gan handlar därför hur stöd kan ges med god kvalitet 
när man inte får tvinga en person. Lagar anger ramar, 
ger ett uppdrag. Personalen behöver goda kunskaper 
om arbetssätt som gör det möjligt att fullt ut använda 
det kreativa utrymme lagstiftningen skapar, för att ge 
ett kvalitativt gott stöd. 

Sammanfattningsvis får alltså en person med stöd 
enligt LSS aldrig tvingas, aldrig överges och stödet ska 
ges med god kvalitet.

Petra Björne är filosofie doktor i 
kognitionsvetenskap. Sedan 2008 
arbetar hon som FoU-koordinator i 
Malmö stad med ansvar för funk-
tionshinderfrågor. Hon har bl a 
arbetat åt Socialstyrelsen för att 
ta fram ett kunskapsstöd och har, 
för Malmö stads räkning, skrivit en 
forskningsöversikt om utmanande 
beteenden och även tagit fram ett 
studiecirkelmaterial.

Läs mer:
Utmanande beteenden, utmanade 
verksamheter, FoU Malmö, 2012, 94 
sidor. Kan laddas ner gratis från:
www.malmo.se

Att förebygga och minska utmanan-
de beteende i LSS-verksamhet – Ett 
kunskapsstöd med rekommendatio-
ner för chefer, verksamhetsansvariga 
och personal. Socialstyrelsen. 2015. 
60 sidor. Kan laddas ner gratis från: 
www.socialstyrelsen.se

Petra Björne kommer att föreläsa på 
årets Intradagar 1–2 oktober.
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Vem är du?
Hur behöver då frågan utvecklas vidare? När jag ger 
pedagogisk handledning brukar jag rekommendera 
den enklaste frågan av alla:

– Vem är du?
Frågan är riktad både till personen med intellektu-

ell funktionsnedsättning och till personalen. För att 
kunna ge ett stöd av god kvalitet, måste vi våga skapa 
en relation med den som får stödet. Vi måste kunna 
se människan för att förstå vad hon behöver för att 
må bra. 

Just den här personen har sina individuella behov 
utifrån hennes personlighet, intressen och preferen-
ser. Och hennes möjligheter och behov påverkas av 
hur den intellektuella funktionsnedsättningen ut-
trycker sig i vardagslivet, med specifika styrkor och 
svagheter. 

Det är viktigt att förstå hur just den här personen 
kommunicerar, tänker och upplever. För att förstå 
helheten är det väsentligt att skapa tillfällen för öm-
sesidighet. Att se, men också låta sig ses. Att våga vara 
människa tillsammans med en annan människa. 

God livskvalitet
När ett sådant ömsesidigt och lyhört utrymme skapas, 

blir personer i omgivningen begripliga för personen 
med intellektuell funktionsnedsättning. På så sätt ska-
pas tillit och ökar möjligheterna att uttrycka sig. 

Det är i en sådan ömsesidig mänsklighet som kun-
skap om arbetssätt, intellektuell funktionsnedsätt-
ning och den egna professionella rollen samverkar 
på bästa sätt. Då blir det möjligt för en person med 
intellektuell funktionsnedsättning, också den vars be-
teenden utmanar, att leva ett liv med god livskvalitet.

Viktigt med kunskap
Lagar är alltså viktiga för att de skapar ett ramverk 
för stödet till personer med en intellektuell funktions-
nedsättning. Sammantaget ger de också uttryck för 
vilken människosyn som ska vara vägledande i LSS-
verksamheter. 

Det är viktigt för personal att ha kunskap om dessa 
delar. För att kunna ge ett bra stöd i vardagen behöver  
stödet vara etiskt hållbart. Personalen behöver hand-
fast kunskap om arbetssätt/metoder som gör livsmöj-
ligheter tillgängliga för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning.

C romecast är en liten trådlös sändare som man 
sätter i TV:n så att filmerna från datorn kan visas 

på TV-skärmen. 
Allt man behöver göra är att trycka på en enkel sym-

bol för Cromecast, sedan kan man spela upp det man 
har på dator- eller mobilskärmen på TV:n.

Chromecast fungerar med iPhone, iPad, Android-

mobiler och Androidsurfplattor samt Mac- och Win-
dows-datorer. Med Chromecast blir mobilen en fjärr-
kontroll. 

Perfekt om man vill visa vad man gjort i t ex daglig 
verksamhet för någon man känner. Eller om man är 
på utflykt och filmar med mobilen – då kan man spela 
upp filmen på TV:n direkt när man kommit hem.

Vad är
Cromecast? 
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Lina Olsson är 27 år, har gått i särskola och kan 
inte läsa och skriva mer än enstaka ord. Tack 
vare digitala redskap, stor nyfikenhet och en 

stödjande omgivning har en ny värld öppnat sig för 
henne. En värld hon besöker varje dag.

Gillade ”Öppet arkiv”
På kursen ”Anpassad IT” hade deltagarna i läxa att 
hitta en webbplats de tyckte var enkel och en de tyckte 
var svår. När det blev Linas tur att redovisa öppnade 
hon webbläsaren genom att trycka på en symbol och 
skrev ”eva” i sökfältet. Hon fick flera träffar och valde 
”Eva och Adam” i listan. Det var hennes ingång till 
SVT:s Öppet arkiv.

Hon hamnade bland svenska serier och kunde tack 
vare alla bilder och en tydlig struktur, snabbare än 
någon annan jag känner, hitta de filmer och program 
hon ville se. Efter ett och ett halvt år använder hon 
fortfarande denna sökväg. Problem blir det när de 
filmer och de program hon söker efter har bytt plats. 
Men hon ger inte upp utan letar tills hon hittar det 
hon söker. 

Cromecast – en liten sändare
Hennes stödperson Robban berättade att det inte 
bara var detta Lina lärt sig själv. Han har hjälpt henne 
att köpa en Cromecast som är en liten trådlös sändare 
man sätter i TV:n så att filmerna från datorn kan visas 
på TV-skärmen. Man trycker på en enkel symbol för 
Cromecast.

Cromecast fungerar också från en smartphone. 
Lina gillar att göra armband. Ett intresse som hon de-
lar med många unga tjejer över hela världen. Många 
av dessa tjejer lägger upp filmer på YouTube och visar 
hur de gör olika mönster och figurer. Lina trycker på 

Youtube-symbolen på sin mobiltelefon. När hon hit-
tat det hon vill trycker hon på Cromecastsymbolen. 
Hon använder dessa filmer som instruktionsfilmer 
och pausar efter en kort stund för att kunna göra li-
kadant som på filmen.

Ny kurs ”Anpassad IT”
På kursen ”Anpassad IT” har vi fått se många exempel 
på nya användningsområden för digitala verktyg. Ka-
lendern i Handi (en anpassad smartphone)används 
för att förklara eller visa att detta vill personen göra 
igen. E-postmeddelanden används för att uttrycka nå-
got som känns för svårt att säga. Listan kan göras lång.

Nu startar vi en ny kurs i ”Anpassad IT” på Mora 
folkhögskola. De 12 deltagare som gick tidigare blir 
erfarenhetsexperter i det nya projektet Digi-JAG som 
ska skapa en kognitiv ttillgänglig lärmiljö. Informa-
tion kommer att finnas på www.sikta.nu 

Internet i gruppbostaden
Visst ja, jag glömde att säga att för att Lina ska kunna 
vara digitalt delaktig behöver hon ha tillgång till In-
ternet i sin gruppbostad och på sin dagliga verksam-
het. Hon behöver ha tillgång till digitala verktyg på 
sin dator hemma och på sin smartphone när hon är 
ute och rör sig. Hon behöver också ha personal som 
kan, vill och har tid att hjälpa henne att utvecklas och 
ha möjlighet att leva som andra.

Läs Begripsams rapport Svenskarna med funktions-
nedsättning och Internet. Där har vi mycket att lära och 
utveckla. Speciellt vi som arbetar för personer med 
utvecklingsstörning. Finns på:

 www.begripsam.se/internet/rapporter/ 

Tema Kognitivt stöd
Kerstin Gatu, Mora, har arbetat med begåvningsstödjande hjälpmedel sedan 1990-talet. Hon har initierat en 
rad olika projekt: ”En enkel mobiltelefon”, ”Bildstödet Mora”, ”Handiprojektet”, ”iLearn” och ”Anpassad IT – Vägen 
till digital delaktighet”. Nu arbetar Kerstin med projektet ”Digi-JAG”,  för en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö.

I tidigare nummer av Intra har Kerstin skrivit om datorn som hjälpmedel (nr 4/2015), om olika hjälpmedel för att 
klara av pengar (1/2016), om hur man använder en Handi (2/2016), om olika sätt att underlätta vardagen med 
hjälpmedel (4/2016), om svårigheten att få kognitiva hjälpmedel (1/2017), film som kognitivt stöd (3/2017) och 
om nätet som en säker plats (4/2017).

Cromecast 
Hur svårt 
kan det vara?

Av Kerstin Gatu

Lina Olsson och Robban Blomstam framför datorn.
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T orbjörn Dalin är utredare och ekonom på 
LO-förbundet Kommunal som organise-
rar merparten av de anställda inom LSS-
området. 

– På 90-talet fanns en allmän inställning att kom-
munernas verksamheter stelnat och behövde förnyas, 
berättar han. 

Då hoppades många att man genom att privatisera 
skulle få effektivare och bättre verksamheter och att 
det också skulle gynna Kommunals medlemmar. Kon-
kurrensen skulle leda till en press uppåt, både vad 
gäller löner och arbetsmiljö. Den argumentationen, 
att med fler utförare skulle man få upp lönerna för 
de anställda, använde bl a Reinfeldt i sin regerings-
förklaring 2006, 

Non-profit
Men att allt inte var så rosenrött visade sig 2011 då 
Carema-skandalen lyfte på locket till ett pyrande miss-
nöje mot privatiseringarna.

– Kommunals kongress beslöt 2013 att det var non-
profit som skulle gälla inom vård, skola och omsorg. 
Därmed gick man längre än sin förbundsledning som 
ville ha en försiktigare skrivning. 

Man beslöt också att utreda om det fanns några skill-
nader mellan privat och offentligt driven omsorg. Ty-
värr kom dessa utredningar att i huvudsak gälla äldre-
omsorgen, men det finns goda skäl att anta att samma 
utveckling gäller för LSS-verksamheterna.

– Vårt huvudsyfte var egentligen inte att utgöra 
bränsle i privatiseringsdebatten, berättar Torbjörn 
Dalin. Vi ville bara undersöka om Kommunals grund-
antagande stämde. Hade konkurrensen lett till en 

Kommunal och privatiseringarna
Från positiv inställning till negativ

När alltfler verksamheter började privatiseras på 90-talet var Kommunal, som 
organiserar de flesta som arbetar i kommunala vård, omsorg och LSS-verksam-
heter, försiktigt positiv. Främst såg man möjligheter till bättre arbetsmiljö och 
högre löner för sina medlemmar. Men de positiva förväntningarna har kommit 
på skam. Arbetsmiljön inom de verksamheter som alltmer kommit att ägas av 
stora vårdkoncerner är inte bättre än inom kommunerna och löneutvecklingen 
är sämre.

bättre löne- och anställningsutveckling? Var arbetsvill-
koren bättre och lönerna högre inom privat sektor? 
Eller var de kanske lika bra? För om nu de privata 
lockade med högre löner så borde ju dessa också stiga 
på den offentliga sidan. 

Tydliga skillnader
Utredningen, som heter ”Så mycket bättre” kom 2014 
och visade på otvetydiga skillnader mellan underskö-
terskors och vårdbiträdens arbetsvillkor i privat och 
offentlig omsorg.

– Det är fler deltidsanställa, fler visstidsanställda och 
det är lägre löner på den privata sidan.

Det visade sig att grundantagandet, att konkurren-
sen skulle leda till bättre löner och anställningsvillkor 
inte stämde.

– Nu har vi facit, slår Torbjörn Dalin fast. Det finns 
ingen sådan positiv konkurrens inom den här sek-
torn. Konkurrensen har istället lett till en nedåtgå-
ende spiral med sämre arbetsvillkor och löner som 
resultat. Det är ju egentligen inte konstigt att man 
har fått den här lönepressen nedåt. När de privata 
arbetsgivarna visar att man kan driva verksamheten 
billigare genom att hålla nere personalens löner, då 
börjar ju kommunerna tänka att det skulle ju vi också 
kunna göra. Och denna lönespiral nedåt är absolut 
inte bra för våra medlemmar. Den urholkar på sikt 
våra arbetsvillkor. 

Ändå har Kommunal varit försiktig med att driva 
frågan om de privatiserade verksamheterna. Man ville 
inte att de som var privatanställda skulle missuppfatta 
kritiken och bli uppretade.

– Jo, det finns ett problem med kommunikationen 
där, säger Torbjörn Dalin. Och tidigare har det varit 

Nu har vi facit!
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svårt att gå ut i debatten eftersom man inte hade un-
derlag. Men nu, när man vet att villkoren i det privata 
är sämre, blir det ju en kärnfacklig fråga. Vi vill ju 
inte att våra medlemmar ska få sämre villkor. Och där-
med blir frågan om privatiseringarna inte så mycket 
en  ideologisk fråga – vilket kunde vara problematiskt 
– utan en ren facklig fråga.

Bästa trivseln i ideell verksamhet
Samtidigt har det skett, det ska man inte heller förne-
ka, en ideologisk svängning. Kritiken mot NPM (New 
Public Management) som styrt utvecklingen mot pri-
vatiseringar, konkurrensutsättning och marknadslik-
nande lösningar, har tilltagit också inom Kommunal.

– 2012 hade vi en annan stor medlemsundersök-
ning som omfattade drygt 8 000 medlemmar, berät-
tar Torbjörn Dalin. Där tittade vi på andra saker – om 
man har kontakt med sin chef, om man trivs och kän-
ner sig delaktig i sitt arbete osv. I den undersökningen 
tittade vi också på de ideellt drivna verksamheterna. 
Skillnaderna mellan offentligt och privat visade sig då 
vara marginellt bättre på den offentliga sidan, men 
den skillnaden låg inom felmarginalen. Däremot vi-
sade det sig att de ideellt, icke vinstdrivna, verksam-
heterna särskilde sig.  

– Det visade sig att våra medlemmar som arbetar 
i ideellt driven äldreomsorg var mer nöjda än med-
lemmarna i både vinstdriven och kommunalt driven 
äldreomsorg!

Skillnaderna ökar
2016 gjorde man en uppföljningsstudie på ”Så mycket 
bättre” för att se hur utvecklingen varit.

– Det visade sig att skillnaderna mellan offentligt 
och privat ökat över hela linjen till de privatanställdas 
nackdel. Det gällde både lönenivå, antal deltider och 
antal visstidsanställda. 

Under våren räknar man med att kunna presentera 
ytterligare en uppföljning av dessa studier. 

 Privatanställda lika kritiska
Hur ser då de privatanställda själva på de vinstdrivna 
verksamheterna? Kommunal har i en undersökning 
från 2015 frågat sina medlemmar i privat verksamhet 
hur de ser på vinster i välfärden. 

Det visade sig att de privatanställda medlemmarna 
var minst lika kritiska till vinstjakten inom omsorgen 
som andra. Man ville att vinstuttagen skulle begrän-
sas och att eventuella överskott skulle återinvesteras i 
verksamheten.

– Därmed föll argumentet att vi i Kommunal inte 
skulle kritisera de privata verksamheterna eftersom 
det kunde reta upp våra medlemmar där, säger Tor-
björn Dalin.

Men detta med de dåliga lönerna är ju också ett underkän-
nande av er som fackförening? Att ni inte har drivit på. Att 
ni accepterat lägre löner och arbetsvillkor. Som t ex vad gäller 
jouravtalet inom LSS-verksamheterna?

– Jag är för dåligt insatt i detta med jouravtalet, sä-
ger Torbjörn Dalin. Men däremot är det intressant att 
spekulera i varför lönerna är sämre. Det kan bero på 
att man är anställd kortare tid i det privata, att man 
har sämre utbildning, att man är yngre osv. Men av 
lönestatistiken är det svårt att avgöra vad som bidrar 
mest till skillnaderna.

”…med fler 
arbetsgivare att 
välja på läggs 
grunden för 
bättre 
arbetsvillkor 
och bättre 
löneutveckling 
också i 
offentlig sektor”

Fredrik Reinfeldt i 
regeringsförklaringen 

2006.

“Privatiseringarna 
har inneburit 
sämre arbetsvillkor, 
och sämre 
löneutveckling 
för Kommunals 
medlemmar!”

Torbjörn Dalin
utredare på Kommunal

2018.
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Kritik från företagarna
När Kommunal presenterade sina siff-
ror mötte man motstånd från de privata 
arbetsgivarna som hänvisade till SCB:s 
statistik från 2011. Den visade mindre lö-
neskillnader, med en liten övervikt för de 
privata.

– Men detta berodde på att SCB räknade 
om de deltidsanställdas löner till heltider. 
Eftersom deltidsanställda har en större 
andel obekväm arbetstid med OB-tillägg, 
och eftersom de privata har större andel 
deltidsanställda (och mindre täckning på 
dagtid) så var den statistiken missvisande.

Vårdföretagarna slutade också hänvisa 
till SCB:s statistik två år senare när statis-
tiken klart visade att skillnaden var till de-
ras nackdel.

– Däremot har man en egen undersök-
ning som inkluderar alla yrkesgrupper 
där man frågat om man är nöjd med sin 
lön. Och där visade det sig att fler pri-
vatanställda var nöjda. Men det är ju en 
konstig argumentation. Lönen blir ju inte 
högre för att några nöjer sig med att den 
är dålig

Text och bild: Hans Hallerfors.

Slutsatser i utredningen 
”Så mycket bättre 2016”

(Siffrorna är från 2015)

                                  PRIVAT  KOMMUNAL
Andelen med tidsbegränsad  35%        29%
anställning 

Andelen deltidsanställda   69%        62%

Undersköterskor och vårdbiträden har lägre löner i privat än i kommunalt 
driven omsorg. Skillnaden i total lön för heltidsanställda, det vill säga lön 
inklusive tillägg för till exempel ob och övertid, var i genomsnitt 900 kr/
månad år 2012. År 2015 hade skillnaden ökat till 1 800 kr.

Den genomsnittliga grundlönen var 1 900 kronor högre i kommunalt än i 
privat driven äldreomsorg år 2012. Under år 2014 hade skillnaden ökat till 
2 500 kronor.

Läs mer:
Så mycket bättre. 2014. Rapport. 28 sidor.
Så mycket bättre. 2016. Rapport. 14 sidor.
Privatanställda i välfärden om vinster. 2015. Rapport. 8 sidor.
Utredningarna kan laddas ner gratis från www.kommunal.se

F ör tredje året i rad är den konstnärligt inriktade dag-
liga verksamheten INUTI representerad på Lilje-
valchs vårsalong. Det är Åsa Liljeholm som återigen 

(hon var också med 2016) lyckats få en serie  målningar 
antagna. Målningarna är tolkningar av den amerikanske 
konstnären Edward Hopper. Åsa Liljeholm arbetar gärna 
så: väljer ut bilder som hon gör egna tolkningar av. De är 
väldigt speciella och personliga säger hennes handledare, 
Jan Albert Carlsson.

– Det blir Åsabilder helt enkelt, jag kan inte förklara det 
på något annat sätt. Hon har sitt speciella utryck i sina 
bilder. De påminner lite om henne själv.

Åsa Liljeholm pratar inte själv utan kommunicerar med 
lappar eller teckenspråk eller som i det här fallet genom 
hennes handledare. 

Juryn som väljer ut de ca 130 konstnärerna (av över 2000 
ansökningar) vet inte vilka personer som är bakom verken, 
utan har bara själva konstverken att utgå från. 

Åsa Liljeholm är 56 år och har arbetat på Inuti på Lilla 
Essingen i snart tjugo år.

– Hon har jobbat länge och det tar sin tid att utveckla sitt 
uttryck, säger Jan Albert Carlsson.

Vårsalongen är det kanske största konstevenemanget i 
landet, med över 100 000 besökare. Utställningen pågår 
fram till 25 mars 2018. 

     E.T.

INUTI åter på Vårsalongen!
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Under 1920-talet skedde en stor utbyggnad av 
enskilda asyler. Ett av dem var Ekelidens vårdhem i 
Tyringe som grundades 1923 av syster Hulda Eng-
lund. Barnen som placerades där betecknades som 
sinnesslöa. 

Orden sinnesslö och idiot utvecklades under 
1800-talet och var två vanligt förekommande 
benämningar på barn och vuxna som sam-

hället ansåg var avvikande eller opassande. De sinnes-
slöa kategoriserades utifrån om de var bildbara eller 
obildbara, men även utifrån om de var vanartiga eller 
svårskötta. 

Ombads lämna bort barnet
På 1920-talet ansåg man att många fattiga och socialt 
utslagna som prostituerade, kriminella och alkoholis-
ter var sinnesslöa. Man använde intelligenstester för 
att bevisa detta. Forskare var övertygade om att fattig-
dom, arbetslöshet, alkoholism, så kallade tattargener 
och psykiska sjukdomar var ärftliga. 

Många barn som kom till Ekeliden hade också epi-
lepsi, syfilis, tuberkulos, blindhet, dövhet och en del 
betecknades som vanartiga, asociala och svårskötta.

Föräldrarna ombads av barnläkare att lämna bort 
sitt barn och glömma det. Sinnesslöa barn kunde upp-
fostras men det skulle ske på anstalter, inte i familjen. 

1975 beslutades att alla placeringar av barn i pri-
vata vårdhem skulle upphöra. Barnen skulle tillbaka 
till sina hemkommuner. Detta fick till följd att verk-
samheten på Ekeliden skulle upphöra och all perso-
nal sägas upp. Vid denna tid beslutade Landstinget i 

Kristianstad att Vipeholm skulle tömmas. Landstinget 
skrev kontrakt med Ekelidens vårdhem  och Ekeliden 
kunde ta emot 23 vuxna och verksamheten kunde 
fortsätta, nu med inriktning på vuxna i stället för på 
barn.

I början av 1980-talet avvecklades vårdhemmet och 
de boende flyttade till två nybyggda verksamheter på 
Nils Anderssons gata i Tyringe. En daglig verksamhet 
blev kvar i de gamla lokalerna.

Asylen
Asyl betyder ”fristad” och blev benämningen för an-
stalter för s.k. obildbara, sinnesslöa människor.

Asyler och vårdhem hade lågt anseende hos allmän-
heten. Det saknades formellt regelverk för verksamhet 
och innehåll i vården. Ett antal asyler, huvudsakligen 
för barn, öppnades på privat initiativ under 1800-ta-
let. Bristen på platser blev skriande och socknarna 
klagade. De som inte kunde vårdas hemma hänvisa-
des till fattighusen. 

Kring första världskriget började krav ställas på att 
staten skulle medverka till uppförande av asyler för 
att kommunernas fattighus skulle kunna befrias från 
alla sinnesslöa. Under första världskriget mattades ut-
byggnadstakten av.

De som inte var önskvärda
Under 1920-talet togs för första gången direkt statliga 
initiativ för att inrätta specialsjukhus, t.ex. Vipeholm i 
Lund, för dem som av olika anledningar betraktades 
som svårhanterliga och störande och därför inte var 
önskvärda i asylerna. Redan från början fanns den 

Barnen på Ekeliden
av Kerstin Jonsson
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klart uttalade målsättningen att förvara de sinnes-
slöa för att skydda omgivningen. Det handlade om 
en samhällskyddande statlig vårdideologi, som ersatte 
tanken att skydda de sinnesslöa från samhället. 

Hulda och Stina Englund 
Hulda Englund var 49 år och ogift när hon startade 
Ekelidens vårdhem.  

Samtidigt som Ekeliden startade började även Hul-
das systerdotter Stina Englund arbeta där som barn-
sköterska. Hon var då 19 år. 

1950 dog Hulda och Stina ärvde Ekeliden som hon 
styrde över fram till 1975.

Karl Grunewald inspekterade
1957 kom Karl Grunewald till Ekeliden som vård-
hemsläkare. Han var specialist i barn- och ungdoms-
psykiatri i Kristianstad och överinspektör på Medici-
nalstyrelsen. 

Han gjorde varje månad inspektioner på Ekeliden. 
Han ville riva muren som fanns runt vårdhemmet. 
men den muren revs inte förrän 1975.

Karl Grunewald var också kritisk mot att man place-
rade barn på vårdhem och långt före FN:s barnkon-
vention hade han enträget hävdat barnets rätt till sina 
föräldrar och talat om barnläkarnas svek.

Därigenom fick Karl Grunewald många motstån-
dare inom läkarkåren, som ansåg att anstaltsvård var 
det bästa för de utvecklingsstörda. 

1960 fick Karl Grunewald ett brev från en läkare i 
Malmö:

”Bäste broder. På Ekeliden som jag hört att du sköter, finns 
en liten mongol, N. N., född den - - -. Föräldrarna har helt 
lämnat detta barn och istället tagit ett adoptivbarn. Såvitt 
jag vet känner ingen i släkten eller i bekantskapskretsen till 
mongolbarnet. Till julen fick föräldrarna en julhälsning 
från barnet, vilket väckte stor oro i familjen. Kan du ordna 
så att föräldrarna i fortsättningen slipper dessa livstecken 
från mongolen, är de mycket tacksamma. 

Tillgivne vännen Per Selander Överläkare och 
chef för Pediatriska kliniken i Malmö.

Personalen på Ekeliden
På Ekeliden fanns personal som arbetade som söm-
merskor och sömmerskebiträden. De sydde bland an-
nat overaller, tygblöjor och haklappar.

I köket fanns en första, andra och tredje kokerska 
och i tvätten en första och andra maskintvätterska. 

Ekeliden hade även chaufförer – en förste och en 
andre.

Personalen som arbetade direkt med barnen var 
förutom föreståndaren, vårdbiträden och så kallade 
”Solhallsvakter”. 

Solhallsvakterna som saknade utbildning fick börja 
med att ”vakta” barnen medan vårdbiträdena skötte 
omsorgen – matade och bytte på dem. 

Barnen och föräldrarna
På 1950-talet fanns det 105 barn mellan 0 till 12 år 
inskrivna på Ekeliden. Barnen kom från hela landet. 

Det fanns många sovsalar – fyra barn i varje sovsal. 
Alla barn var likadant klädda, i overaller. Det fanns 
många barn som var sängliggande.

En läkarfamilj hade alla sin tre barn på Ekeliden. 
Föräldrarna kom aldrig och hälsade på. Däremot 
skickade de leksaker som föreståndaren tog hand om. 

På natten gick folk inte gärna förbi Ekeliden – höga 
och skrämmande ljud kom därifrån. 

Barn och 
“arbetsflickor” 
på Ekelidens 
vårdhem.
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Axel
Axel var 8 år när han kom till Ekeliden 
från barnhemmet Råbyholm i Lund. Han 
placerades när han var 5 år.
Axel överfördes när han var 10 år till Vipe-
holms Sjukhus.

Anteckningar under anstaltsvistelsen:
December 1937 – Axel är gränslöst ner-
vös, legat 5 dagar med ont i halsen men 
med låg feber. Äter dåligt, är mycket envis 
och måste tidvis matas.
1938 – Axel är tidvis orolig och måste då 
matas. Ett mycket arbetsamt barn.
Mars 1939 – Influensa.
Oktober 1939 – Axel är mycket orolig. Slår 
gärna sina kamrater om han kommer åt, 
river sönder och har börjat att bli osnygg 
– natt som dag. Måste noga passas.
November 1939 – Axel överfördes till 
Vipeholms Sjukhus i Lund.

Maria
Kom som 10-åring från Wilhelminahem-
met för fallandesjuka till Ekeliden. Föräld-
rarna var gifta och hon var nummer fyra av 
sex syskon. Maria avled den 25 april 1945.

Anteckningar under anstaltsvistelsen:
1938 – Maria har ofta anfall
1939 – Influensa i februari. Den 8 mars har 
Maria svåra anfall, miste talförmågan. Den 
12 april talade hon några ord men inte 
som förr då hon talade rent och tydligt. 
Hoppas hon får talförmågan åter.
Oktober 1939 – Maria talar nu åter bra 
men har rätt ofta anfall. Hon är ett lydigt, 
tillgivet och snällt barn. Ser frisk och sund 
ut, har en god aptit.
Januari 1941 – Fått lungsäcksinflamma-
tion. Har även kräkt några gånger, annars 
är hennes aptit god och hon äter vad hon 
får. Sömnen är bra.
1942 – Har varit rätt kry detta år undanta-
gandes hennes anfall som tidvis kan vara 
rätt svåra och komma ofta. Tuberkulinprov 
visat positivt, fått fiskolja, järn och solesan.
1944 – Insjuknade den 24 december med 
hög temp, 40 grader därefter 39 grader 
under en månad. Har magrat och även vid 
flera tillfällen hostat upp mycket blod. Se-
dan april blivit matt och aptitlös, orkar inte 
vara uppe längre.
Maria avled den 27 april 1945.

Karin
Kom som 6-åring till Ekeliden. Föräldrarna 
gifta. Tolv syskon. Karin avled den 25 maj 
1944 klockan tre på morgonen i TBC.

Anteckningar under anstaltsvistelsen:
Februari 1939 – Karin förföll vanvårdad. Var 
smutsig och hade ohyra i huvudet, gråter 
och verkar nervös. Högra ögat inflamme-
rat.
Maj 1939 – Karin är mycket bättre i sitt öga, 
har ökat i vikt och är gladare men har i re-
gel ett buttert utseende. Är dock snäll och 
foglig.
1940 – Har varit kry under året. Är nu också 
renlig. Fått fiskolja och järn.
1941 – Har varit kry under året.
Februari 1942 – Vaccinerad. Tuberkulin-
prov negativt.
Januari 1943 – Haft en lindrig scharlakans-
feber. Har annars varit kry under året. Är 
ett lydigt och rart barn. Har god aptit och 
sömn.
Februari 1944 – har haft hög temp 39,5 
under 14 dagar. Aptiten har varit dålig, ser 
blek ut och har gått ner i vikt.
Karin avlider i TBC den 25 maj 1944 klock-
an 3 på morgonen. Hon är då 11 år.

Marianne
Kom som 2-åring till Ekeliden. Modern 
ogift. Inga syskon. Marianne avled 3 år 
gammal av bronkit, den 25 oktober 1939 
klockan 16:15.

Anteckningar under anstaltsvistelsen:
1938 – Marianne var mycket klen när hon 
kom. Kunde inte äta, spottade ut maten, 
hackade och hostade samt febrade ofta.

Fem barn på Ekeliden

Sovsal och tvättrum  
på Ekeliden.

På 1950-talet fanns 
det 105 barn från hela 
landet mellan 0-12 år 
inskrivna på Ekeliden.  
Först 1971 fick barnen 
börja särskolan och en 
lärare från Norrängs-
skolan kom då till 
Ekeliden.

Kerstin Jonsson är socio-
nom och har bl a arbetat 
på IVO och Humana med 
tillståndsfrågor.
  Texten är ett utdrag ur 
hennes bok Barnen på Ekeli-
den. Boken kommer senare 
i vår och kan beställas från:
www.sol-lsskonsult.com

Gustav
Gustav var drygt 1 ½ år när han kom till Ekeli-
den. Modern var ogift. När Gustav var drygt 
2 år avled han i lungödem.

Anteckningar under anstaltsvistelsen:
December 1937 – Gustav är ett mycket rart 
och godmodigt barn, gråter aldrig, har god 
aptit, kan ej stödja på benen ännu, kunde 
icke vända sitt huvud upprätt när han kom. 
Kan nu bära det upprätt samt själv resa sig 
upp i sängen för att sitta och sitter nu långa 
stunder ensam. Får apelsiner och bananer. 
Gustav verkar vaken och följer med.
Gustav avled den 19 maj klockan 12 på nat-
ten i lungödem.
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N amnen på befattningarna inom LSS-verk-
samheterna lever på många ställen kvar 
från den tiden då landstingen hade an-
svaret för stödet till personer med funk-

tionsnedsättning. Vårdare, vårdarinnor, vårdbiträde, 
habiliteringspersonal, rehabiliteringspersonal m.fl. 
Benämningarna på dessa befattningar ger vid handen 
att personerna som är i behov av stöd och service be-
höver ”vårdas och ges habilitering”. De ges en passiv 
roll som behövande, hjälplösa och vårdbehövande.

Omsorgslagen ersattes 1994 av Lag om stöd och service 
för vissa funktionshindrade (LSS) och bara namnen på 
de olika lagarna anger olika värderingar och synsätt 
och en tydlig ny inriktning från omsorg och vård till 
stöd och service. 

Den nya lagen anger entydigt att personer med 
funktionsnedsättning skall leva i samhället som alla 
andra, ha samma rättigheter och skyldigheter som an-
dra och de som är i behov av det skall få individuellt 
stöd och service för att kunna uppnå dessa mål. Själv-
klart skall även de som behöver, få kvalificerad hälso- 
och sjukvård av personal med erforderlig kompetens.

I de län som förde över hemsjukvården till kommu-
nerna i samband med att ÄDEL- reformen infördes 
1992, fanns redan sjuksköterskor och i vissa län även 
arbetsterapeuter, i den kommunala hälso- och sjuk-
vården.

Då ansvaret för ”omsorgerna om utvecklingsstörda 
och flerhandikappade” (som det då kallades) fördes 
över från landstingen till kommunernas socialtjänst i 
mitten på 1990-talet, fördes också personalens anställ-
ningar över till kommunerna. Då hade i stort sett alla 
institutioner avvecklats och de flesta personer med 
intellektuell funktionsnedsättning bodde i grupp-
bostäder, servicebostäder eller egna lägenheter med 
stöd. Vilket inte med automatik hade medfört att sy-
nen ändrades på de personer som hade behov av stöd 
och service. 

Kommunerna var ofta dåligt rustade kompetens-

mässigt, för att ta emot en helt ny målgrupp och 
verksamhet, så personalen fick i många fall alltför lite 
stöd, utbildning och uppbackning i att arbeta på ett 
nytt sätt, där brukarna hade sin egna bostäder och 
personalen blev ”gäster” i brukarnas hem. Den värde-
ringsmässiga förskjutningen av synsättet på målgrup-
pen gavs i många fall alltför lite utrymme i form av ut-
bildning, reflektion och handledning till personalen.

Projekt Carpe och kompetensutveckling
År 2009 startade ca 20 Stockholmskommuner ett 
EU-finansierat projekt, Carpe, som syftade till att höja 
kompetensen inom funktionshinderområdet.

Projekt Carpe tog 2010 initiativ till att bilda Natio-
nella kompentensrådet (NKR)  inom funktionshinder-
området, som är ett nationellt nätverk för landets alla 
län som avhandlar personalens kompetens. 

Projekt Carpe har utarbetat yrkeskrav inom funk-
tionshinderområdet och i den vägledning som Soci-
alstyrelsen senare publicerade, ”Kunskaper hos perso-
nal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS 
till personer med funktionsnedsättning”, SOSFS 2014:2, 
var representanter från projekt Carpe med och förde 
dialog med Socialstyrelsen om yrkeskraven. 

Stödassistent och stödpedagog
Göteborgsregionen var först ut i landet med att in-
föra de enhetliga titlarna stödassistent och stödpedagog, 
kopplat till kompetenskrav inom funktionshinderom-
rådet och därefter fortsatte den processen i allt fler 
kommuner och län i landet. (Se Intra nr 4/2017.)

Sammantaget kan konstateras att Carpes yrkeskrav, 
Socialstyrelsens vägledning om personalens kompe-
tens samt titelfrågan kopplat till kompetenskrav har 
bidragit till att kompetensen bland personal nu bör-
jar att höjas. 

Men räcker det med att höja baspersonalens kom-
petens för att öka kvaliteten i verksamheten? 

Det saknas krav
på chefernas kompetens

Verksamheterna inom socialtjänstens funktionhinderområde har 
tidigare präglats av icke enhetliga krav på baspersonalens och en 
spretig flora av olika och otidsenliga titlar. Nu börjar kommunerna 
ställa högre kompetenskrav på personalen, men för cheferna är 
kraven fortfarande lågt ställda. Varför?

Av Susanne Rydéhn
Representant för Örebro län i Nationella kompetensrådet
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Framgångsrika organisationer och verksamheter 
Entydiga resultat från forskningen visar att ett nära le-
darskap med ett socialt stöd leder till större trivsel. Ett 
bra ledarskap ökar medarbetarnas vilja att stanna kvar 
i organisationen och leder till ett ökat engagemang 
och bättre prestationer. Vidare leder det till friskare 
arbetsplatser med mindre sjukfrånvaro. Man kan ut-
trycka det som så, att ett närvarande och coachande 
ledarskap är en avgörande friskfaktor. 

Hur ser det ut med chefernas kompetens?
Idag finns det inga enhetliga krav på vilken teoretisk 
kunskap, kompetens och erfarenhet cheferna inom 
funktionshinderområdet ska ha. 

Chefernas bakgrund är också väldigt spretig både 
vad gäller utbildning och erfarenhet. En chef kan 
vara alltifrån gymnasieutbildad med lite fortbildning 
i ledarskap, yrkeshögskoleutbildad med olika inrikt-
ningar eller ha olika typer av högskole/universitets-
utbildningar som t ex inom hälso- och sjukvård, re-
habilitering, personaladministrativ utbildning, peda-
gogisk utbildning, sociala omsorgsprogrammet eller 
socionomprogrammet. 

Bakgrunden och floran av utbildningar och erfa-
renheter är precis lika spretig som det tidigare varit 
hos baspersonalen.

Finns det någon nationell vägledning att luta sig 
mot i samband med tillsättning av chefer? Vilken teo-
retisk utbildning, erfarenhet och kompetens behöver 
en chef ha som ansvarar för verksamhetsområden för 
personer med funktionsnedsättning?

Enkätundersökning 
NKR gjorde 2014 en enkätundersökning som rikta-
de sig till chefer. ”Chefens yrkesroll och kompetens inom 
funktionshinderområdet – en enkätundersökning”. Syftet 
var att få en bild av chefernas utbildningsnivåer och 
kompetenser.

Enkäten riktade sig till första linjens chefer, i kom-
munernas egen-regi-verksamhet inom funktionshin-
derområdet. Svar inkom från 112 av landets 290 kom-
muner (39%).

En fråga som ställdes var:  Vilken formell grundutbild-
ning kräver kommunerna vid anställning av chefer inom 
funktionshinderområdet?

Följande svar gavs:
• Högskoleutbildning inom vård och omsorg, 
   23 %.
• Högskoleutbildning inom vård och omsorger
   eller annan lämplig högskoleutbildning, 50%.
• Relevant högskoleutbildning inom området, 
   16 %

Därutöver anges några olika alternativ bl.a ”inga 
specifika krav på högskoleutbildning”.

Högskoleutbildning inom vård och omsorg precise-
ras i svaren med:

• Socionomutbildning med inriktning på soci-
alt arbete inom socialtjänsten, hälso- och sjuk-
vården, missbruksvården, barn- och ungdoms-
vården.

• Sociala omsorgsprogrammet med inriktning 
mot omsorger om äldre och personer med 
funktionsnedsättning samt verksamhetsled-
ning och verksamhetsutveckling inom äldre- 
och funktionshinderomsorgen.
• Socialpedagog med inriktning på socialt 
   arbete och socialpedagogik.
• Sjuksköterskeutbildning.

.

• Arbetsterapeututbildning.

Kommunerna önskar riktade utbildningar
Kommunerna är överens om att det ska krävas hög-
skoleutbildning för att bli chef inom funktionshin-
derområdet. En majoritet anser också att det ska vara 
en treårig högskolutbildning med inriktning på social 
omsorg, socialt arbete, socialpedagogik i kombina-
tion med utbildning i chefs- och ledarskap. 

I enkätsvaren framförs önskemål om en riktad och 
samlad högskoleutbildning för de som ska arbeta som 
chef och ledare inom funktionshinderområdet. Flera 
kommuner påtalar brister i nuvarande socionompro-
gram främst vad gäller kunskaper inom funktionshin-
derområdet och allmänna chef- och ledarkunskaper.

Här lyfts det tidigare sociala omsorgsprogrammet 
fram som en utbildning som gav kunskaper om både 
målgrupperna äldre och personer med funktions-
nedsättning och rollen som chef och arbetsgivarfö-
reträdare.

  

Susanne Rydéhn har arbetat som förestån-
dare/chef inom äldreomsorg och funktions-
hinderomsorg. Hon har arbetat som lärare och 
vikarierande prefekt på Vårdhögskolan i Örebro, 
arbetat som projektledare och utvecklingsstra-
teg inom socialtjänstens verksamhetsområden. 
Sedan 2009 arbetar hon som utvecklingsledare 
med inriktning på funktionshinder på Region-
förbundet Örebro, som 2015 blev Region 
Örebro län. Hon representerar Örebro län i 
nätverket Nationella kompetensrådet inom 
funktionshinderområdet samt i SKL:s funktions-
hindernätverk. 
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Kartläggning av socionomprogrammen.
’

Föreningen Social Omsorg är en yrkesförening som rik-
tar sig till chefer, handläggare, anhörigkonsulenter, 
verksamhetsutvecklare, forskare och studenter som 
arbetar med frågor som rör äldre personer och per-
soner med funktionsnedsättning, (www.fso.nu). FSO 
verkar bland annat för att deras medlemmar ska ha 
en akademisk och relevant utbildning för sina befatt-
ningar. 

År 1983 startade sociala omsorgslinjen/programmet på 
vårdhögskolorna i landet med bland annat en inrikt-
ning mot omsorger om utvecklingsstörda och fler-
handikappade och en mot äldre. Senare slogs dessa 
två inriktningar ihop till ”inriktning äldre och funktions-
hindrade”. I början av 2000-talet integrerades sociala 
omsorgsprogrammet med socionomprogrammet på 
landets socialhögskolor. 

FSO:s medlemmar vände sig vid 
flera tillfällen till föreningens styrel-
sen och var oroliga över att det nya 
allmänna socionomprogrammet gav 
alldeles för lite kunskap om målgrup-
perna äldre och personer med funk-
tionsnedsättning, samt i ledarskap 
och organisation. Då initierade FSO 
en kartläggning av hur mycket av 
socionomprogrammens kurser som 
handlade om detta. Kartläggningen 
genomfördes av fil.dr. i socialt arbete 
Gun-Britt Trydegård.

Resultatet visade på en mycket spre-
tig bild av kursinnehållet på landets 
socionomprogram. Det var mycket 
tunt med obligatoriska kurser om 
bl.a. personer med funktionsnedsätt-
ning och målgruppstänkandet lyste mestadels med 
sin frånvaro. I stället belystes i mer generella kur-
ser människors levnadsvillkor, utsatthet och margi-
nalisering och olika perspektiv som t.ex ålder, kön, 
funktionsförmåga, etnicitet etc. Vid vissa högskolor/
universitet fanns det valbara kurser (ofta på avance-
rad nivå) på dessa områden,  men vid nästan hälften 
av landets socionomprogram finns socionomer som 
under sin utbildning inte haft några studier alls om 
arbetet med äldre personer och personer med funk-
tionsnedsättning.

Högskoleförordningen anger att socionomstuden-
ter ska erhålla kunskaper om ledning av det sociala 
arbetet och många högskolor/universitet har obliga-
toriska kurser om organisation och ledarskap, om än 
i varierande omfattning. Dock framkommer att fyra 
högskolor/universitet inte erbjuder någon kurs alls 
om chef- eller ledarskap.

Utifrån resultatet av kartläggningen författade FSO 
ett brev som skickades till utbildningsministern, mi-
nistern för högre utbildning och forskning, univer-
sitetskanslersämbetet, Socialstyrelsen, Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), alla landets socionom-
program, fackliga organisationer m.fl 

I brevet uppmanade FSO utbildningsministern att 
initiera en översyn av utbildningsplanen och att ak-
tualisera målen för utbildningen. 

Ministern för högre utbildning och forskning, He-

len Hellmark Knutsson, svarade att ”i dagsläget finns 
ingen översyn av landets socionomprogram planerad” och 
hänvisade till att universitet och högskolor själva be-
slutar över innehållet i utbildningen och därför kan 
det variera.

Här är det lätt att dra slutsatsen att det inte finns 
något nationellt intresse för att höja kvaliteten i socio-
nomprogrammen gällande kunskaper om personer 
med funktionsnedsättning och deras livsvillkor, om 
äldre personer och kunskaper inom ledarskap och 
organisation.

IVO:s kompetenskrav på chefer
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gett 
vägledning för vilka kompetenskrav som kan stäl-
las på olika chefsbefattningar inom enskilt bedrivna 

LSS-verksamheter. Några likvärdiga 
behörighetskrav för anställda chefer 
inom kommunal verksamhet finns 
inte.

IVO föreskriver att ”föreståndare 
som förestår bostad med särskild service 
för barn och ungdom enligt LSS 9 § 8 
ska ha en högskoleutbildning som är re-
levant för uppdraget”. Föreståndaren 
ska dessutom ha erfarenhet av lik-
nande verksamhet och ha tillräcklig 
kunskap och kompetens för att leda 
den. Någon närmare vägledning till 
vad som avses med ”relevant utbild-
ning” saknas.

För föreståndare för korttidsvistel-
se utanför det egna hemmet enligt 
LSS 9 § 6, utgår IVO från en indivi-
duell bedömning, där ”föreståndarens 

utbildning sätts i relation till verksamhetens storlek, art och 
målgrupp. I bedömningen bör även föreståndarens arbets-
livserfarenhet ingå”.

När det gäller chefsbefattning för bostad med sär-
skild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS krävs enbart  
”tillräcklig kunskap och kompetens, i det här fallet bl.a en 
lämplig utbildning, samt ett förhållningssätt som är i enlig-
het med LSS och dess intentioner”. Med lämplig utbild-
ning avses relevant högskoleutbildning.

Sammanfattningsvis kan privata aktörer i stort sett 
anställa dem som de tycker stämmer in på dessa 
mycket vaga direktiv om utbildning, erfarenhet och 
kompetens och den fråga som uppstår är ju; vad är en 
relevant utbildning?  

Vägledning för olika personalgruppers kompetens
I både Socialtjänstlagen (SoL) och LSS stadgas att det 
ska finnas personal ”med lämplig utbildning och erfaren-
het” (SoL  3 kap. 3 §). I LSS avsnitt om ”Verksamhe-
tens mål och allmänna inriktning” uttrycks i 6 §:  

”...att det ska finnas den personal som behövs för att ett 
gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges”.

Tidigare har Socialstyrelsens vägledning omnämnts 
”Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg 
enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning”, 
SOSFS 2014:2 (S). Denna vägledning gäller personal 
i det brukarnära arbetet.

”Här är det lätt 
att dra slutsatsen att 
det inte finns något 
nationellt intresse för 
att höja kvaliteten i 
socionomprogrammen 
gällande kunskaper om 
personer med 
funktionsnedsättning
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Socialstyrelsen gav 2008 ut allmänna råd om ”Per-
sonalens kompetens vid handläggning och uppföljning av 
ärenden som avser personer med funktionshinder” (2008:32. 
Så vitt det går att bedöma så gäller dessa allmänna råd 
fortfarande.

Där anges att ”den personal som arbetar med handlägg-
ning och uppföljning av ärenden som avser personer med 
funktionsnedsättning bör ha socionomexamen eller sociala 
omsorgsprogrammet enligt tidigare studieordning”. Tydliga 
och enhetliga befattningskrav, vilket också märks i 
Öppna jämförelser som Socialstyrelsen årligen gör inom 
området. Där efterfrågas vilken utbildning handläg-
garna har och i 96 procent anges att handläggarna 
har någon av dessa utbildningar.

Sammanfattning
Det är märkligt att det inte finns någon 
vägledning eller några tydliga krav på 
vilken teoretisk kunskap, kompetens 
eller erfarenhet en chef inom funk-
tionshinderområdet behöver ha. Att 
leda så specifika, komplexa verksam-
heter ställer mycket stora krav på che-
fen, där en förutsättning är att känna 
till och förstå målgruppernas behov, 
relevant lagstiftning, värdegrund, 
arbetsrätt och arbetsmiljörätt, ledar-
skaps- och organisationsteorier m.m.

Återkommande inslag av vanvård 
och oacceptabelt bemötande inom 
olika verksamheter, synliggörs via me-
dia. 

IVO ger gång efter annan uttryck i sina årliga till-
synsrapporter (2014, 2016) ”att kunskapen om funk-
tionsnedsättning behöver stärkas, bristande kunskap om 
olika typer av funktionsnedsättning, diagnoser och kommu-
nikationsverktyg, både bland anställda och på socialkonto-
ren” (2016). Tillsynen 2014 visar bl.a ”brister i ledning 
och styrning med chefer som är för lite närvarande, som är 
tidspressade och har för lite tid till att organisera och leda 
arbetet”.

Att ha gedigna kunskaper om ledningen av det 
sociala arbetet torde vara en självklarhet samt att ha 
kunskap om arbetsrättslagstiftning, arbetsmiljö- och 
arbetstidslagar, om att arbeta systematiskt utifrån en 
evidensbaserad praktik, att ha kunskap om metoder 
för att följa upp och utvärdera arbetet. 

Andra viktiga uppgifter för en chef inom funktions-
hinderområdet är att vara mycket väl förtrogen med 
LSS, dess intentioner och den värdegrund som lagen 
bygger på. 

Chefen måste ge personalen metoder och stöd i ar-
betet med att göra brukarna delaktiga. Inom detta 
område finns fortfarande mycket arbete som återstår. 
Men bl.a Delaktighetsmodellen har bidragit till att denna 
process har påbörjats i många kommuner. 

För att höja kvaliteten inom området sker nu en för-
skjutning mot allt högre kompetens hos baspersona-
len inom funktionshinderområdet, bl.a. med yrkes-
högskoleutbildade eller högskoleutbildade stödpeda-
goger som ska ge pedagogiskt och kvalitetshöjande 
stöd i arbetsgrupperna. Detta skapar förutsättningar 
för allt högre kvalitet i verksamheterna. 

Kompetenshöjning hos baspersonalen har san-
nolikt redan idag inneburit att flera stödpedagoger 
har högre teoretisk kompetens än cheferna, vilket i 
sig kan ge upphov till konflikter. Och det är här det 
börjar att kärva lite. När kompetensen höjs hos bas-
personalen – vilka konsekvenser får det för chefernas 
kompetens? Borde inte samma krav på erforderlig 
kompetens gälla cheferna? 

Om arbetsgivarna inte ställer samma krav på che-
fernas kompetens riskerar utvecklingen att stanna av. 
Baspersonalen kan vara hur välutbildad och kompe-
tent som helst, men har inte cheferna teoretisk kun-
skap och kompetens för sitt uppdrag, är risken stor att 
den utveckling som behövs inom området inte kom-
mer till stånd. 

Det finns bara en framkomlig väg och det är att 
ställa enhetliga krav på erforderlig 
kompetens vid anställning av chefer. 

Funktionshinderområdet 
är lågt prioriterat
Det händer en hel del inom funk-
tionshinderområdet men det mesta 
sker underifrån, av engagerade, kom-
petenta och drivande personer från 
verksamheterna. Väldigt lite stöd och 
utvecklingsmedel kommer från den 
nationella nivån.  Funktionshinder-
området är oftast lägst och sist priori-
terat inom socialtjänstens område då 
det gäller nationella satsningar och 
kompetensutvecklingsmedel. Det 

stöd som så väl skulle behövas från nationella myn-
digheter saknas i stor utsträckning.

Om de nationella myndigheterna anser att kvali-
teten behöver utvecklas och stärkas, att vi ska slippa 
rapporter om ovärdiga förhållanden och ovärdigt 
bemötande av personer med funktionsnedsättning, 
så är det nu hög tid att agera. Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen och IVO behöver snarast se över och 
verka för enhetliga och tydliga behörighetskrav på 
chefsbefattningar inom funktionshinderområdet.
Referenser
Hemsidor: 
www.vo-college.se (rapport om chefsenkät)
www.delaktighetsmodellen.se
www.fso.nu

Arbetsmiljöverket (2012) Den goda arbetsmiljön och dess indika-
torer, kunskapsöversikt, rapport 2012:7

Arbetsmiljöverket (2016) Kvinnors och mäns arbetsvillkor – bety-
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”... brister i 
ledning och styrning 
med chefer som är för 
lite närvarande, som är 
tidspressade och har 
för lite tid att organi-
sera och leda arbetet.
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Stefan Johansson tar emot mig. På några minuter 
har han redogjort för SIP och Funkibator, vad 
det är och i vilket större sammanhang det ingår 

– och jag har inte förstått någonting. 

Man måste förändra världen
Stefan berättar tålmodigt. Jo, det började runt mil-
lennieskiftet. De var ett gäng teknik- och spelintresse-
rade som bildade SIP som betyder Samhällsförändring 
I Praktiken. 

  – Man måste ju förändra och förbättra världen, 
säger Stefan. Och det låter inte det minsta flummigt 
när han säger det. För det är ju vad dom är i full färd 
med att göra!

  SIP erbjöd arbetsträning, samvaro och allt möjligt. 
Och ungdomarna strömmade till. Nästan alla med 
någon typ av utsatthet eller upplevelse av ett annor-
lundaskap. 

  – Vi har ju, så gott som alla, någon typ av diagnos. 
Men vi bryr oss inte så mycket om det där, säger Ste-
fan. Vi ser inte så mycket till diagnoser, utan till vad var 
och en kan bidra med. På det viset har vi – alla uppåt 

Vissa ställen, vissa dagliga verksamheter, vissa föreningslokaler, vissa sociala företag har den 
där lite slitna rörigheten som gör att man känner sig hemma direkt. Här umgås folk, här finns 
alltid möjlighet att ta en kaffetår och prata med någon, samtidigt som det pågår en febril, 
lustfylld verksamhet någon annanstans. SIP-huset i Växjö är en sådan plats. Och där finns 
Funkibator, en ideell förening som sysslar med ... ja, det mesta runt funktionshinder skulle 
man kunna säga. Följ med på ett besök!
          Hans Hallerfors

Funkibator i Växjö

Rörigt, kreativt 
och fullt av nytänkande!

100 personer i det här huset – blivit delaktiga i ett jät-
testort grupparbete. Fast inte som i skolan, tillägger 
han. Där en fick göra det mesta och de andra bara 
surfade med – här bidrar alla! När någon kommer hit 
frågar vi alltid: Vad tycker du är roligt, vad gör du på 
din fritid osv. Och då hittar vi alltid flera kopplingar 
till det vi håller på med. Vi är liksom en flytande or-
ganisation. Vi hade en forskare här från universitetet 
som sa att en sådan här organisation egentligen inte 
borde kunna finnas till. Men det gör vi!

Det är bättre att säja JA
2008 tog Pia Hammargren kontakt med SIP. Hon 
hade då försökt, på olika vägar, att få utlopp för sina 
idéer om hur man kunde använda IT för att utveckla 
kontaktytor. Pia är själv rullstolsanvändare och hon 
hade svårt att få napp hos arbetsgivare, då rullstolen 
troligen möttes av fördomar. Den gedigna magister-
examen i interaktionsdesign var till föga hjälp. 

  Vid mötet mellan Pia och Stefan och de andra i 
Nätverket SIP hade man gärna velat vara med. Det 
måste ha slagit gnistor! Som Stefan uttrycker det:

  – Vi ser bara möjligheter. Det är bättre att säga ja. 
Om man säger ja – även om man inte riktigt ser vart 
det är på väg – så reglerar utvecklingen sig själv. Man 
behöver inte vara kontraproduktiv och stoppa något 
i onödan. Det kan bli en positiv resa även om man 
misslyckas någon gång. Det finns så mycket begräns-
ningar ute i samhället – så mycket revir och regelverk. 
Pia hade massor av idéer. Och vi sa ja.

  Pia ville jobba med digitala utbildningsplattformar. 
Hur man kan jobba tillsammans på distans. 

  – Det blev så bra, berättar Stefan, och Pia satte 
samman arbetet till en rapport och rapporten sålde 
bra – då kunde vi anställa Pia! Stefan Johansson, Sofie Sjöstrand och Pia Hammargren. 
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Det här går att utveckla!
Alla Pias projekt och idéer utgår från funktionsned-
sättning och handlar om saker som ingen annan gör. 
Något som lockade fram kreativiteten också hos de 
andra på SIP.

  – Vi tänkte – det här går att utveckla och vi sökte 
pengar hos Allmänna Arvsfonden. Det var roligt för 
vi sa som det var: ”Vi har en massa idéer runt funk-
tionsnedsättning, men vi vet inte riktigt vilka alla 
dessa idéer är – med de kommer att växa fram längs 
vägen!” Ja, det var det som vi sökte pengar till och det 
gick igenom! Det var som typ: ”vi söker sex miljoner 
till det här blanka papperet som vi vill fylla med inne-
håll!” Stefan skrattar: Och vi fyllde det där papperet 
med råge!

Funkibator – en inkubator
Grundidén var att man ville vara en inkubator, ett 
växthus, en drivbänk som kunde låta idéer och männ-
iskor utvecklas. 

  – Vi startade den ideella föreningen Funkibator 
som registrerades 2011. Sedan har vi liksom bara fort-
satt med det där arvsfondsprojektet, långt efter pro-
jektets avslut – och det har ju fullständigt exploderat 
från år till år! Verksamheten har överträffat sig själv 
hela tiden. Det slutar inte – vi funderar själva på vad 

som är möjligt, var gränserna finns, var tar energin 
och motivationen och pengarna slut? Men hittills har 
vi inte sett till någon sådan begränsning.

  Funkibator är alltså en del av SIP, men riktigt vad 
som är vad är lite svårt att förstå. Tillsammans med 
tre andra föreningar i huset så finns en väldigt bred 
plattform, där ett flertal olika verksamheter erbjuds – 
media, arbetsmarknad, brukarstödscenter mm, sam-
sas med sociala affärsidéer, kulturfrågor, opinionspå-
verkan och mycket mer. 

Där finns en café- och konferensverksamhet, en 
kontorsavdelning, en avdelning för IT-teknik och me-
dia, en hjälpmedelsbutik, ett hunddagis, en verkstad, 
ett snickeri, en datorstudio, en VR-studio, internatio-
nell utbytesverksamhet, barnboksförlagsverksamhet, 
leksakstillverkning, fritidsverksamhet, social träning, 
rehabilitering, habilitering, daglig verksamhet osv. 

Få ihop det den som kan!

Alla har avtalsenliga löner
Stefan skrattar. Han kan verksamheten. Någotsånär 
tror han:

  – Funkibator är den största delen av SIP med över 
400 medlemmar, säger han. Sammanlagt finns ett 
40-tal anställda på hel- eller deltid här. Alla har av-
talsenliga löner. Då Funkibator i första hand anstäl-

Lukas Karlsson visar mig runt. Han är 21 år 
och arbetet på Funkibator är hans första. 
  – Jag hade sommarjobb på sommarlovet 
och det var så det började, berättar han. 
  Han är föreningssamordnare, dvs han skö-
ter kontakterna med Växjö kommuns fören-
ingar. Det var ett område som man kände 
att man behövde utveckla – föreningarna 
behövde bl a stöd i att anpassa sina verk-
samheter till personer med funktionsned-
sättningar. 
  – Det var nervöst i början, berättar han. 
Men här får man göra misstag, så man be-
höver inte vara så rädd.
  Vi besöker ”drömmarnas kontor”, där var 
och en som vill förverkliga en dröm, kan få 
hjälp och resurser.
  – En flicka var intresserad av koreansk pop. 
Hon fick hjälp att skapa en förening med 
kontakter över hela världen, säger Lukas.

Fredrik Holmquist och Katarina Lindwall sköter 
om hjälpmedelsbutiken. Där hittar man, förutom 
rullstolar, kryckor och andra hjälpmedel, också leksa-
ker, Barbiedockor i rullstol och egna barnböcker. 
Obs! Fredriks tröja som är mycket kontroversiell i 

Nätverket SIP 
arbetar med samhälls-
förändring i praktiken 
genom att uppmuntra 
entreprenörskap och 
personlig utveckling för 
de som vill göra samhäl-
let mer tillgängligt och 
demokratiskt. Detta gör 
vi med hjälp av nya me-
dier och ny teknik samt 
genom kunskapsdelning 
och kompetensutveck-
ling. Inom nätverket finns 
idag fyra juridiska organi-
sationer: Projektor fören-
ing, Funkibator förening, 
Tender Loving Caring 
förening (TLC) och ett ge-
mensamt ägt socialt före-
tag (PIX). Dessutom finns 
det inom och runt om 
Nätverket SIP mängder 
av tillfälliga och flexibla 
nätverk, grupperingar, 
projektverksamheter och 
enskilda individer.

Växjö! (Sista små-
landshockeyder-
byt mellan Växjö 
och HV71 vann 
Växjö.)

Cyklar och rull-
stolar i Funkiba-
tors förråd som 
väntar på vårens 
ankomst!
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ler personer med begränsningar så bidrar Arbetsför-
medlingen med anställningsstöd när det behövs. Just 
för tillfället har tre personer sin dagliga verksamhet 
(enligt LSS) på Funkibator. Vi skulle vilja ta emot fler, 
och vi vet att vi då också skulle kunna öppna vägar till 
anställning. Vi vet många som skulle vilja komma till 
oss, men än så länge finns det käppar i hjulet.

 På SIP har man blivit experter på att anpassa verk-
samheten så att de passar de olika personerna. 

– Om någon brinner för något så måste man få 
jobba så nära det man brinner för som möjligt. Den 
motivationen som uppstår är en framgångsfaktor, sä-
ger Stefan.

Bara man gör rätt med moms och skatter
Omsättningen för hela verksamheten ligger idag på 
ca 10 Mkr. 

  – Vi har byggt upp allt från grunden, säger Stefan. 
Det blir lager på lager på lager. För att bygga stabilitet 
på lång sikt måste vi ha få intäkter på många olika sätt. 
Vi är en ideell förening, men vi fungerar också som 
ett socialt företag – det går bra om man bara gör rätt 
med skatter, moms och allt det där. Vilket Sofie Sjö-
strand ser till. Hon är den som har ett övergripande 
ekonomiskt ansvar.  

  Och Sofie Sjöstrand dyker upp och ser precis sådär 

varm och stabil ut som jag antar att man måste vara för 
att kunna hålla ihop en så här spretande verksamhet.

Satsar nationellt
Innan jag ger mig iväg på rundvandring kommer Pia 
Hammargren in i rummet på en av hjälpmedelsbu-
tikens produkter, en elrullstol som man lätt kan vika 
ihop och som inte tar större plats än en medelstor 
resväska. Pia har den där lugna beslutsamheten som 
kan försätta berg. 

  – Vi är en lokal förening, säger hon. Men vi satsar 
också både regionalt och nationellt. Vi har bl a samar-
beten och verksamheter i Skåne, Gotland, Göteborg 
och Uppsala.

  Dessutom leder hon en distanskurs ”Funktions-
nedsättning i det nutida samhället” tillsammans med 
Grimslövs folkhögskola (www.folkhogskola.nu).

  Innan jag går runt i kåken frågar jag: har ni kul då?
  – Ja, vi har ju fått bygga allt det här roliga och expe-

rimentella, bara för att det saknas i samhället, skrattar 
Stefan.
Läs mer om Funkibator på: www.funkibator.se
                          Text och bild: Hans Hallerfors.
    PS. Funkibator medverkar också på årets Intradagar!

Datorer, hemsidor, rytmikplattor och IT-teknik är SIP-verksamheternas själ. Och i VR-
studion är Jesper Petersson projektledare. Där finns en 3D-skrivare – en lågprisvari-
ant för 2 500 kr – några datorer och ett tomt golv med två censorer i taket. Det är där 
den virtuella verkligheten ska utspela sig.
  – Vi använder den till rehabilitering, säger Jesper. Och så radar han upp en rad an-
vändningsområden som man använt VR-rummet till. 
  Resultaten när det gäller träning och stimulans har varit slående, många verksam-
heter i regionen vill komma och pröva och man samarbetar med barnhabiliteringen, 
lasarettets barnklinik, en gruppbostad och särskolan. Intresset bara växer!
  Egentligen är det en alldeles genial grej.  För alla som arbetar med rehab-verk-
samhet, sjukgymnastik, upplevelserum, med mera, rekommenderas ett studiebesök. 
Utrustningen, inklusive dator, till en sådan här VR-studio går på ca 15 000 kr. Och 
användningsområdena är många.

  Jesper lurar in mig i VR-rummet. 
Han får mig att steka bacon och ägg 
(jag tappade ägget som sprack mot 
golvet) i tomma intet. Sedan fäktar 
jag vilt med två ninjasvärd.

   Dataspelen är utgångspunkt för den verksamhet som riktar sig till ungdomar med 
olika typer av utmaningar. Man har anpassat flera spel, bland annat på plattformen 
STEAM, så att de fungerar bättre för dem. Dessutom har man såklart en spelsal där 
man kan LANa tillsammans. ”Det är ju roligare om man sitter i samma rum”, säger 
Jesper. Som, liksom de andra, bubblar av idéer. ”Då andra ser 
spel, ser vi social träning!”

– Det finns ingenting som kan 
locka fram känslor så mycket som 
ett djur, säger Marianne Levin-
sen, som håller i hunddagiset 
där ett 15-tal hundar vistas på 
vardagar.
  Man har också en liten djurfarm 
med kaniner, marsvin och sköld-
paddor (iPad heter den ena!). 
  Hundarna vistas i flock i ett stort 
”vardagsrum”. Som komplement 
till all teknisk verksamhet fungerar 
djuren perfekt!

Hunddagiset och de 
andra verksamheter 
man erbjuder – bl a ett 
hundkafé – heter ”Ten-
der, Loving, Caring.”.
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Våld mot personer med olika funktionshinder är inte 
en fråga som har prioritet vare sig inom politik eller 
forskning, menar Denise Malmberg som i flera decen-
nier forskat på området. Hon hyser oro inför den nya 
lagen om samtycke som ska träda i kraft den 1 juli. 
”Den riskerar att förvärra situationen för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar. De kan säga ja, 
fast de kanske vill säga nej”, säger hon. 

De övergrepp som personer med fysisk eller 
intellektuell funktionsnedsättning råkar ut 
för handlar, oftare än hos andra, om utnytt-

jande. Gärningspersonerna utnyttjar att brottsoffren 
är funktionshindrade och riktar medvetet våldet mot 
själva funktionsnedsättningen både i fysisk och i sym-
bolisk mening. 

Om det till exempel är en kvinna som är synskadad 
så ställer gärningsmannen saker i vägen så att hon 
ramlar.  

– Och när de kommer till sjukhuset så lägger han 
skulden på brottsoffret och säger att hon varit oförsik-
tig, säger Denise Malmberg. 

Olika sorters våld
Ofta är dessa brottsoffer utsatta för flera typer av över-
grepp och våld samtidigt.  

– Gärningspersonerna kan vara allt ifrån en nära 
anhörig, make, partner, personal eller någon förtro-
endeperson. De slår sina offer, utnyttjar dem sexuellt 
och stjäl pengar, men förnedrar dem också emotio-
nellt genom att säga ”ingen vill ha dig som är handi-
kappad”. 

Orolig för en samtyckeslag
Denise Malmberg hyser stor oro inför införandet av 
en lag om samtycke. Hon fruktar att en sådan kan 
göra situationen för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar problematisk. 

– Vår straffrätt bygger på idén om att en individ är 
oberoende och kan tänka och agera själv men så är 
inte fallet med personer med intellektuella funktions-
nedsättningar. Många av dem har svårt med jagupp-
fattning och att dra gränser. Och de har någon sorts 
auktoritetstro. De vill vara till lags och säger ja fast de 
kanske vill säga nej. Det fungerar inte i vårt rättssam-
hälle och det förstår man inte på politisk nivå.

Inte lärt sig vad gränserna går
Dessutom menar hon att de, till skillnad från så kallat 
normalstörda, också saknar kunskaper om var grän-
serna går. 

– Lär vi ut sexualitet till den gruppen? Lär vi dem 
vart intimitetsgränsen går? Jag menar inte att det finns 
en ”normal” sexualitet men man måste ändå förstå 
vad som är brottsligt och inte. Själva funktionsned-
sättningen innebär begränsningar och de som blir 
utsatta för ett övergrepp kanske inte ens förstår att de 
blivit offer för ett brott. Och det utnyttjar gärnings-
personerna. Personer med psykiska funktionsned-
sättningar kallas ofta ”världens sämsta brottsoffer”, 
detsamma gäller den här gruppen. De blir väldigt lätt 
utnyttjade. 

Forskningen eftersatt i Sverige
Denise Malmberg menar att forskningen om över-
grepp mot personer med  funktionsnedsättning är 
eftersatt. 

– I Sverige är det få som ägnar sig åt det här områ-
det. Vi har visserligen en grundkunskap och vi vet att 
våldet förekommer, men vi ligger efter internationell 
forskning. I USA, England, Australien och Norge har 
man kommit mycket längre. 

Denise Malmberg har funderat mycket på varför:
– Den forskning som har bedrivits om personer 

med funktionsnedsättningar har varit väldigt fokuse-

Övergrepp 
Våld

#metoo

Sexuella trakasserier

Denise Malmberg är docent i etnologi vid Uppsala Universitet. 
Hon är en flitig föredragshållare och har bland annat givit ut rap-
porten Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Nationellt 
centrum för kvinnofrid, 2013.



22                                 INTRA 1 • 18

RoS:

rad på tekniska hjälpmedel och LSS. Forskningen står 
och stampar på samma punkt och har svårt att komma 
vidare, trots en rad tydliga områden som ropar efter 
mer forskning. Det finns många fruktansvärda berät-
telser. Nu behöver vi analysera och se mönster. Det 
behövs statistiska data, om inte annat för att statistik 
är det enda språk som politiker begriper. 

En liten ljusning i sikte
Trots allt går det framåt på området. Hon berättar 
att när hon började 2003 fanns ett enormt motstånd, 
även från funktionshindersrörelsen. Hon säger att 
det var lite svårt att förstå varför.  

I Örebro blev den tragiska händelsen att en brukare 
blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, startpunkten 
på ett systematiskt arbete med känslor, relationer, 
och sexualitet: RoS. Nu har RoS samlat sina erfaren-
heter i ett arbetsmaterial för att göra det lättare för 
andra kommuner att utvecklas i samma positiva 
riktning som de har gjort.

S amtalsgruppen om sex och samlevnad inom 
Örebro LSS har samlats för en av hösttermi-
nens sista träffar. Samtalsledaren Jonas Kling-

enholt går igenom vad de har på agendan: 
Förutom den vanliga rundan, då var och en får tala 

om hur de mår – och vad som påverkar att de mår som 
de gör –  så ska de prata om ”min kropp” (vem får ta 
på mig och var får man ta på andra), diskutera om 
vad sex är för var och en (det kan vara olika) och om 
olika former av sexualitet (hetero, homo, bi, queer, 
trans…).

– Ska vi inte ta fram sexhjälpmedlen idag, undrar 
en av deltagarna?

– Nja, vi pratar om det på träff sex och sju, men vi 
kan göra det om vi hinner, vi har ganska mycket an-
nat att prata om idag. Annars får vi ta fram dem nästa 
gång… De grejerna kan man plocka fram hur mycket 
som helst, svarar Jonas Klingenholt.

Han fortsätter: 
– Vi ska prata om samlag… ett annat ord är att knul-

la (några fnissar till och håller sig för att inte börja 
skratta), samtycke, alltså om att vara överens om att 
ha sex. 

Tragisk bakgrund
Upprinnelsen till RoS-projektet i Örebro var att en 
boende i en av gruppbostäderna hade råkat ut för 
sexuella övergrepp. Det var för snart tio år sedan.

– Alla mådde dåligt, berättar initiativtagaren Lena 
Lagren. Även personal och chefer. Och ingen visste 

vad vi skulle göra. Vi hade inga handlingsplaner, inga 
kunskaper, inga erfarenheter, inga riktlinjer alls. Det 
blev ju en jättejobbig situation för personalen och väl-
digt svårt att hjälpa brukaren som verkligen behövde 
stöd. 

I Örebro insåg man att kunskaper om sex och möj-
ligheten att tala om sex var viktig, inte bara för sakens 
egen skull, utan också för att minska sårbarheten och 
utsattheten. Och därmed minska risken både för att 
bli utsatt för sexuellt våld och att utsätta andra för sex-
uellt våld. Samtidigt var det viktigt att kunna beskriva 
sexualiteten som något i grunden gott. För Lena Lag-
ren var det en självklar utgångspunkt:  

– Vi tänkte på hela människan. Hur hjälper vi dem 
att känna att de har ett värde? 

”Våra brukare har inte sex”
RoS-projektet startades med att boendestödjare, verk-
samhetsutvecklare och chefer deltog och arbetet med 
känslor, relationer och sexualitet kom att ingå som en 
del i den ordinarie verksamheten. Från början fanns 

Känslor, sex
      och bättre självkänsla

Jonas Klingenholt är samtalsledare för en RoS-träff.

#metoo

– Det var som att de menade att de redan var nog 
utsatta och att komma med ytterligare ett område var 
för mycket. Sedan visade det sig, på ett seminarium 
jag och en kollega höll, att okunskapen var enorm, 
trots att förekomsten av våldet var väl känt genom 
många berättelser ifrån assistenter och andra. 

De senaste åren, faktiskt före #metoo, har det börjat 
röra på sig:

– Det finns en tendens till att allt fler kommuner 
och landsting börjar uppmärksamma frågan och ef-
terfråga kunskaper i ämnet. Det finns massor med 
”öar”, enskilda initiativ där man jobbar med frågorna, 
säger Denise Malmberg.

Text och bild: Erik Tillander.
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dock en viss skepsis från personalen, tankar om att 
inte ”väcka den björn som sover”, säger Lena Lagren.

– Några av dem sa att ”men våra brukare har inte 
sex…”. Man tänkte bara på sex och inte på känslor 
och relationer generellt. Vilket är märkligt, det är ju 
så viktigt för ens jag – att få beröring, att bli bekräf-
tad och inte bara inte bli klappad på huvudet. Kan-
ske med en kommentar om att ”det går över”. Man 
måste få bekräftelse på sina känslor och möjlighet att 
bearbeta det man känner. Det handlar om männis-
kovärde.

Personalens roll viktig
I utbildningen av personalen har det ingått att läsa 
mycket om LSS. Lena Lagren menar att sexualiteten 
är en självklar del av det dagliga stödet. 

– Det handlar ju om att få leva det liv som man öns-
kar och att få ett gott stöd. Vi har ett stort ansvar och 
måste förstå vår roll, säger hon.

Hon tar upp ett fall om en man som ville bära rosa 
boa: 

– Personalen tyckte det var jobbigt för de tänkte: vad 
ska folk tycka? ”Vi gör ett dåligt jobb om vi låter ho-
nom gå ut så där”. Men vi ska ju istället stödja honom 
i att våga klä sig som han själv vill. Här finns en tydlig 
koppling till LSS.

Ha förståelse för funktionsnedsättningen
På det sättet har RoS utvecklat hela personalkåren 
generellt. Mycket handlar om att ha kunskap om 
funktionsnedsättningen, lyssna och förstå de bakom-
liggande orsakerna till varför det kan bli svårt, säger 
Lena Lagren. 

– Det kan vara svårt att förstå regler eller tolka andra 
människors intentioner och det gäller att ha förstå-
else för att brukarna helt enkelt inte förstår konse-
kvenserna av sina handlingar. 

Lena Lagren tar upp ett annat fall. En kvinna läng-
tade efter en relation och sökte sig ut bland kontakt-
sidorna på nätet.

– Hon träffade många män men något förhållande 
blev det inte: hon förstod inte att de männen hon dej-

Känslor, sex
      och bättre självkänsla

Eva Jakobsson:
”Jag har blivit bättre på att lyssna på min kille”

D et är tredje terminen som Eva Jakobsson deltar i samtalsgruppen och hon 
säger att det är bra att gå flera gånger, framför allt för att man får tid på sig 

att ta in allt som är nytt.
  – Sådant som man var rädd för och som man tyckte var pinsamt att prata om 
första gången går mycket lättare andra gången. Nu känner jag känner mig trygg 
med det vi pratar om här. Jag har utvecklats mycket och blivit mer mogen. 
  En annan bra sak med att gå flera terminer, menar Eva Jakobsson, är att vi blir 
förebilder för de andra deltagarna som går första gången.

  – Det känns bra att jag kan vara 
med och stötta de som är nya och 
visa vad man kan säga och hur man 
kan göra, säger hon. 
  Eva Jakobsson säger att man inte 
pratade om sådana här saker alls i 
skolan. Däremot har hon haft turen 
att ha föräldrar som det har varit 
möjligt att prata om sex och relatio-
ner med. 
  – Men bara om vissa saker. Om att 
undvika att bli med barn och sådant. 
Vissa saker har jag helst för mig själv 
och andra saker pratar jag bara med 
min partner om, säger hon. 
  Ett resultat av samtalsgrupperna är 
att hon blivit bättre på att lyssna på 
sin kille (även om hon säger att hon 
strävar efter att bli ännu bättre på 
det). Hon berättar att hon har haft 
lite problem med att han inte alltid 
vill sova över hos henne. 
  – Egentligen vill jag att han ska 
sova hos mig hela tiden, fast han vill 
sova hemma hos sig ibland. Men 
nu har vi gjort ett schema där det 
står var vi ska sova olika nätter så 
vi ska slippa att bråka om det och 
bli besvikna över att det inte blivit 
som man tänkt sig. Att man liksom 
kommer överens om var man har 
varandra.
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tade bara var ute efter sex och att kontakterna på just 
de dejtingsidorna knappast brukade leda till några 
långvariga relationer.

Det går inte att skuldbelägga brukarna menar Lena 
Lagren. 

– Om det är någon som till exempel tafsar så kan-
ske det inte spelar någon roll hur många gånger man 
säger till. Vi kan inte bara säga ”Nej, så där får du 
inte göra!” Vi måste också visa hur hen kan göra. Som 
personal måste jag tänka på att uttrycka mig på ett sätt 
som personen kan förstå. Det är lite av idén, att det 
blir som en handledning. 

Brukarna utvecklas
En viktig del är förstås samtalsgrupperna, och vinster-
na med dem är många. Lena Lagren säger att delta-
garna utvecklar nya strategier för att bättre hantera 
problematiska situationer och att de får med sig ny 
kunskap om sig själva som förhoppningsvis leder till 
en bättre självkänsla.

– De är stolta över att få ingå i ett sammanhang där 
de blir lyssnade på och bekräftade och de upptäcker 
att de inte är ensamma om sina ”problem”. De lär kän-
na andra, lyssnar och tar del av andras erfarenheter 
och tankar runt känslor, relationer och sexualitet. En 
annan vinst är också att de får nya vänner tack vare att 
de får ingå i ett sammanhang som sträcker sig utanför 
boendet och den dagliga verksamheten.

Många deltagare går flera terminer.
–  Det är då de börjar förstå sina rättigheter, säger 

Lena Lagren, och många behöver den tiden för att ta 

in det som är nytt. Vi kan se hur de utvecklas. En tjej 
till exempel som tyckte att det var jobbigt att prata 
om sexhjälpmedel första terminen, medan hon var 
betydligt mer delaktig vid andra terminen. Har man 
en funktionsnedsättning tar det längre tid.

Lena berättar om ett par varav den ena hade gått i 
samtalsgruppen. De ville ha sex men visste inte hur de 
skulle göra då. Då hämtade den som hade gått i sam-
talsgruppen sin pärm där det finns bilder på några 
olika ställningar och beskrivningar på hur man kan 
göra. 

– De tittade på bilderna och läste lite grann och fick 
det jättebra. Det är roligt att pärmen fyller en funk-
tion efteråt också… 

Angelina 
Gustavsson:
”Kan prata om sex med personalen 
på boendet också”

Angelina Gustavsson har varit 
med tre terminer i samtalsgrup-

pen. Hon säger att hon kommer att 
gå kursen igen, om hon får chansen. 
Hon räknar upp en rad saker som 
hon lärt sig: 
  – Ja, jag lär mig mycket, om över-
grepp, relationer, hur man ska göra 
slut och hur man ska bli tillsammans 
med någon och när man ska träffa 
någon för första gången. 
  För Angelina Gustavsson innebar 
dock inte samtalsgrupperna den för-
sta chansen att prata om relation och 
sexualitet eftersom hon har turen att 
ha bra personal där hon bor. 
  – Jag har alltid kunna prata med 
dem. Jag känner mig trygg med 

dem så det har alltid gått bra.  
Hennes partner har också gått i samtalsgruppen vilket har en rad fördelar. 
  – Det gör att relationen går lättare. Vi brukar prata om det vi lärt oss, vad 
man får göra och inte göra och så. Han får inte pussa andra och jag får inte 
pussa andra. Och att man måste ge varandra friheter så att man får lov att 
träffa sina kompisar och familj även om man har ett förhållande. 
  Till sist säger hon att hon tycker att handledarna till samtalsgrupperna är 
bra.
  – De är jätteduktiga. De gör att man känner sig trygg. 

Lena Lagren är kontaktperson för de föreläsningar och hand-
ledningar som RoS-projektet erbjuder. 
E-post: lena.lagren@orebro.se

#metoo
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Ett utbildningsmaterial
Nu har arbetet med RoS tagit ytterligare ett steg. 
Man har samlat sina erfarenheter i ett arbetsma-
terial för att göra det lättare för andra kommuner 
att utvecklas i samma positiva riktning som de har 
gjort. Materialet består av en metodbok och en 
handledarbok. 

Båda kan beställas i samband med att man bokar 
föreläsning eller handledning. Läs mer på Örebro 
kommuns hemsida (www.orebro.se + sök på Relationer 
och sexualitet hos funktionsnedsatta). 

– Det är en sammanfattning av hur vi har jobbat, 
berättar Lena Lagren.  Vi har utvärderat arbetet 
med samtalsgrupperna efter hand och funderat på 
vad som kan göras bättre. 

I boken finns flera fall beskrivna:
– Det som är unikt med det här är att det bygger 

på erfarenheter från de som ingår i samtalsgrup-
pen. Det är mycket som kommer upp eftersom det 
handlar om känslor, relationer och sexualitet. 

Nu pågår det flera projekt runt om i Sverige som 
handlar om sexualitet och personer med intel-
lektuella funktionsnedsättningar. Det tycker Lena 
Lagren är positivt. 

– Vi har olika spår och olika nischer och komplet-
terar varandra. Det är jättebra. För det behövs ju 
kunskap. Då blir det avdramatiserat. Det behöver 
inte vara så svårt att prata om det. 

Text och bild: Erik Tillander.

Erik Backlund
”Viktigt att vara ärliga mot varandra”

E rik Backlund har gått i samtalsgrup-
pen tidigare.

  – Det är roligt. Man lär sig nytt varje 
gång, säger han.
  Hans tjej har också gått kursen och 
han tycker att det är bra för förhållandet 
eftersom båda har lärt sig saker och är 
på samma nivå. Han tycker att det vik-
tigaste som de lärt sig är att vara ärliga 
mot varandra.
  – Den tjejen jag är tillsammans med nu 
är ärlig ,men det var inte den förra. Hon 
gick bakom ryggen på mig och blev 
tillsammans med min bästa kompis. 
Jag fick veta det av honom. Hon sa inte 
som det var. Men då gjorde jag slut och 
sedan ringde hon och undrade varför 
jag inte hörde av mig och jag svarade 
att det borde hon veta själv.

  Erik Backlund säger att han kommer att gå flera terminer om han får chan-
sen. Också han tycker att ledarna är bra. 
  – De förklarar på ett bra sätt. Till exempel att de säger i förväg vad vi ska 
prata om innan vi börjar. 

   För medarbetare i verksamheterna innebär 
   denna policy:

• Att respektera brukarens vilja.

• Att respektera brukarens behov av relationer och 
sexuella uttryck.

• Att förstå, respektera och bekräfta brukarens olika 
känslor så som glädje, besvikelse och ledsenhet.

• Att stödja brukaren i att uttrycka behov och att 
känna sig trygg och bekräftad.

• Att stödja brukaren i att förstå och få insikt i sam-
hällets sociala regler.

• Att stödja brukaren i sina relationer.

• Att känna sig trygg i att bemöta anhöriga i denna 
fråga.

• Att hålla egna värderingar för sig själv på arbets-
platsen.

Förvaltningen för funktionshindrade i Örebro har också 
tagit fram en Policy för bemötande av brukarens känslor, 
relationer och sexualitet. Där slår man bland annat fast 
följande tänkvärda regler för de anställda:

POLICY
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Hans Alfredson gjorde 1982 en fantastisk film ”Den 
enfaldige mördaren” om en ung man, Sven, som 
har en  utvecklingsstörning. Han drivs att mörda 
den onda fabrikanten Höglund innan han dör 
tillsammans med kvinnan han älskar. Filmen gör 
fortfarande ett stort intryck när vi ser den. Men vad 
hade hänt med Sven om han inte hade dött? Och 
om vi hade skrivit 2018?

D e allra flesta människor med intellektuell 
funktionsnedsättning är laglydiga medborga-
re. Vissa begår dock handlingar som leder till 

åtal och dom i brottmål. Det inte är många, betydligt 

färre än i förhållande till normalpopulationen. Men 
deras existens skapar etiska, sociala, psykologiska, ju-
ridiska och filosofiska dilemma som vi behöver reflek-
tera kring.

Vad ska vi göra med dem?
Den vanligaste formen av kriminalitet är mindre all-
varliga brott som stöld, våld och hot. Brottslingen får 
sitt straff och sonar sitt brott utan att någon försöker 
klargöra om hen har en utvecklingsstörning. 

Men det fåtal individer med utvecklingsstörning 
som är dömda för mycket allvarlig och personfarlig 
kriminalitet försätter samhället i ett svårt dilemma. 
Vad ska vi göra med dem?

Vad hade hänt med Sven?

Behandling av kriminella med utvecklingsstörning 
i Norge och Danmark

(och Sverige)

Av Søren Holst och Erik Søndenaa

I filmen “Den enfaldige mördaren” drivs Sven till att mörda fabrikör Höglund. Vad hade hänt med Sven om han levt idag 
och om han överlevt efter sitt brott? 
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I både Norge och Danmark föreskrivs 
i strafflagen att en människa som har en 
utvecklingsstörning under vissa omstän-
digheter kan slippa straff. 

Däremot kan man inte tillåta människ-
or som har begått mord, våldtäkt, barn-
misshandel eller andra allvarliga brott 
att vistas fritt i samhället. Därför har 
dessa människor fått andra påföljder. 
I den här artikeln beskrivs hur dömda 
personer behandlas i Norge och Dan-
mark.

Farliga och moraliskt korrupta
Den norska och danska historien från 
slutet av 1800-talet fram till 1970-talet 
uppvisar flera likheter i synen på krimi-
nella med utvecklingsstörning. Då hölls 
de i hospital och på stora centrala insti-

en ”foranstaltningsdom” som i de allvarligaste fallen 
kan leda till placering i en säker institution.

Norge har inga anstalter kvar
I Norge stängdes alla anstalter för funktionshindrade 
under perioden 1990 till 1995. Vissa personer med 
utvecklingsstörning hade en ”sikringsdom” efter allvar-
lig kriminalitet, men dessa domar fick sonas utanför 
institutionen. 

En ändring i den norska strafflagen 2002 innebar 
att personer med måttlig utvecklingsstörning definie-
rades som ”kriminellt oansvariga” och att de därigenom 
inte skulle kunna straffas. Om brottet var särskilt all-
varligt och det var risk för upprepning, kunde dessa 
personer dömas till ”tvungen omsorg” (enligt ”straffelo-
ven § 39a). Totalt har cirka tio personer en sådan dom 
i Norge.

I praktiken innebär detta att kriminella med en 
mild form av utvecklingsstörning blir bedömda som 
andra kriminella medan kriminella med måttlig ut-
vecklingsstörning som begår mindre allvarliga brott 
som stöld och bedrägeri slipper påföljd. 

Under de senaste tio åren har vi försökt kartlägga 
i Norge om det finns personer med utvecklingsstör-
ning i fängelse. Studierna visar att mer än 10% av 
fångarna har en lägre IQ än 70. 

Studierna visar också att detta är människor som 
inte identifierats som personer med utvecklingsstör-
ning i straffrätten och att deras fängelsevistelse är mer  
stressande för dem än för andra fångar. Det är ett stort 
problem att polis, domare, advokater och kriminal-
vård har minimal kunskap om vad det innebär att ha 
en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Effektuering av domarna – Danmark
I många länder, däribland de nordiska, används 
WHO klassificeringssystem ICD-10 (World Health 
Organization, 2009) för att diagnostisera psykiatriska 
tillstånd och utvecklingsstörning. 

Men Norge och Danmark har bägge sina egna de-
finitioner för att fastställa domar. Enligt ICD-10 har 
man en utvecklingsstörning om man har en IQ på 
mindre än 70. Detta mäts vanligen genom WAIS-tes-

Søren Holst är konsulent och 
forskarbiträde på den säkra in-
stitutionen Kofoedsminde. 
E-post: sho@regionsjaelland.dk

Erik Søndenaa är forskare vid 
St. Olavs Hospital, Kompetanse-
senteret Brøset, Trondheim.
E-post: erik.sondenaa@ntnu.no

tutioner, där de avskärmades från allmänheten. De 
kunde bara ses på väg till eller från någon av de obli-
gatoriska arbetsuppgifter som de tilldelades. Många 
personer med utvecklingsstörning betraktades som 
farliga och moraliskt korrupta oavsett om de begått 
brott eller inte. 

Behandlingen under första delen av 1900-talet led-
des av läkare och utfördes av vaktpersonal. 

Inom hälsovården hade man tidigare sett mentalt 
handikappade som sjuka människor, men från 20-ta-
let såg man dem alltmer som defekta människor som 
inte kunde botas och som därför borde stängas in. 

Efter hand ser vi dock hur en mer humanistisk och 
individualiserad syn på personer med utvecklingsstör-
ning vinner mark vilket också leder till en minskning 
av användandet av tvång. 

Den danska ”Åndssvagelov”  från 1959 var av den 
uppfattning att man bör sträva efter att ge de utveck-
lingsstörda ”ett liv så nära det normala som möjligt”. 
Gradvis började på 70-talet både Norge och Danmark 
att avveckla de stora centrala institutionerna och pla-
cerade nu personer med utvecklingsstörning i små 
gruppbostäder.

Danmark har kvar institutioner
Men i Danmark finns några stora läkarstyrda centrala 
institutioner kvar, även om flera  ersatts med mindre 
enheter som leds av socialpedagoger.

Att institutionerna finns kvar har stor betydelse för 
hur Danmark väljer att arbeta med kriminella perso-
ner med utvecklingsstörning. De fortsätter att placera  
kriminella personer med utvecklingsstörning på insti-
tutioner som är avsedda för utvecklingsstörda. 

Det innebär i praktiken att det finns tre olika lagar 
i det danska rättssystemet:

• En för personer med normal IQ, som i allvarliga 
fall döms till fängelse och därmed faller under Krimi-
nalvården. 

• En för psykiskt sjuka, som i svåra fall kan dömas till 
behandling i en stängd eller öppen psykiatrisk avdel-
ning, och därmed blir föremål för mental lagstiftning.
 

• En för personer med utvecklingsstörning som får 
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ten i samband med en rättsligt psykiatrisk undersök-
ning och sker innan domstolen fattar sitt beslut.

I Danmark avgör inte bara intelligensmätningen 
huruvida en person är lämplig för straff. Även om en 
person har en IQ på till exempel 74, är det en ”juridisk 
psykiater” som rekommenderar om huruvida en per-
son ska bedömas vara möjlig att straffa. 

Lagen säger att personer som är ”mentalt retarderade i 
en lettare grad” eller liknande, men som har ytterligare 
problem av till exempel social eller sexuell karaktär 
kan bedömas av juridisk psykiater som utvärderar 
om den personen befinner sig i ett tillstånd som kan 
jämställas med utvecklingsstörning och därmed dö-
mas till en påföljd (Foranstaltningsdom) i sociallagstift-
ningen. För närvarande finns det cirka 55 personer i 
Danmark som dömts till en säker avdelning .

Effektuering av domarna – Norge
I Norge har strafflagen definierat måttlig utvecklings-
störning som ”Høygradig utvecklingsstörd” och sagt att 
gränsen borde ligga vid IQ = 55. Utöver IQ är rela-
tioner, som personens sociala funktion och arbetsför-
måga, också viktiga. Personer med lägre IQ kan inte 
straffas. Kriminella med högre IQ kan straffas, men 
de kan få minskat straff om domstolen finner att den 
bristande intellektuella förmågan (IQ lägre än 75) 
kan ha påverkat brottet. 

Sven i Danmark
Om Sven hade arresterats av polisen i Danmark hade 
han placerats i förvar där man gjort en utredning av 
honom. Undersökningen genomförs av en socialar-
betare som är ansluten till kriminalvården. Svens fa-
miljeförhållanden, skola, sociala förhållanden, even-
tuell koppling till arbetsmarknaden etc undersöks. 
Om utredningen styrker misstanken att Sven har en 

psykisk funktionsnedsättning görs ett uttalande av 
psykiater och psykolog varefter Sven döms till påföljd.

Det finns en indelning i Danmark av de påföljder 
som kan komma ifråga där påföljdstyp 1 är den mest 
restriktiva. Gemensamt vid alla påföljder är att kom-
munen har skyldighet att övervaka den dömde: 

Typ 1. Döms till en säker institution för medbor-
gare med utvecklingsstörning.
Typ 2. Döms till institutionsvistelse med möjlig-
het till administrativ överföring till den säkrade 
avdelningen på institution för medborgare med 
utvecklingsstörning.
Typ 3. Döms till vistelse på institution för medbor-
gare med utvecklingsstörning.
Typ 4. Övervakningsdom med möjlighet till admi-
nistrativ överföring till institutionen för medbor-
gare med utvecklingsstörning.
Typ 5. Övervakningsdom, där den dömde kan bo 
var som helst, men kommunen är skyldig att över-
vaka.
En intressant detalj av den danska modellen är ter-

men ”administrativ överföring”. Den innebär att det 
är beslutande myndighet, i detta fall medborgarens 
hemkommun, som ska  besluta huruvida någon som 
dömts enligt Typ 2 ska skickas till en säker institution. 
Detta kan till exempel ske om den dömda personen 
begår ett nytt brott som skapar risk för andra män-
niskors liv och hälsa.

Eftersom Sven döms för att ha begått ett dråp döms 
han enligt Typ 1 som betyder att han måste bo på 
en säker institution. I Danmark är den institutionen 
Kofoedsminde vid Rødby, på Lolland. Det är en speci-
alinstitution för vuxna personer med utvecklingsstör-
ning med ca 70 platser. Där vistas personer som dömts 
till Typ 1 eller Typ 2.  Det handlar om personer som 

Sven, i slutet av filmen “Den enfaldige mördaren” på väg att hämnas på sin plågoande.
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begått allvarliga brott som mord, grovt våld, mord-
brand och våldtäkt. 

I de flesta domar finns en tidsgräns på fem år. Ef-
ter det kan den dömde gå tillbaka till domstolen och 
få en ny bedömning. Domstolen bedömer huruvida 
han fortfarande behöver vistas på en säker institution. 
Praktiskt taget alla dömda får fortsätta sin vistelse på 
institutionen. Men efter femårsbedömningen sker en 
ny bedömning av en domstol vartannat år.

Institutionen Kofoedsminde omfattas av dansk so-
ciallagstiftning. Det innebär att Sven erbjuds en li-
ten lägenhet för vilken han betalar hyra. Han kan få 
gå i  skola eller få sysselsättning på Kofoedsmindes 
workshops. Han bor i en avdelning, tillsammans med 
tre till sex andra personer. Arbetet där sker från en 
socialpedagogisk utgångspunkt och fokuserar på att 
utveckla Svens sociala färdigheter och ge honom ett 
meningsfullt livsinnehåll. Tanken är att han ska bli  
kapabel att hantera sitt liv när han en dag kommer att 
överföras till ett öppet område på institutionen eller 
i hemkommunen.

Även om Sven troligen skulle tillbringa många år 
på en säker avdelning, kommer de allra flesta dömda 
att skickas till ett liv i öppna institutioner senare. Det 
genomsnittliga antalet vistelser är mellan 5 och 7 år. 

Upp till 35 år är det den längsta tiden som en nuva-
rande bosatt på Koefoedsminde har vistats där.

Sven i Norge
Om Sven hade bott i Norge hade polisen troligen, un-
der utredningen av brottet, tagit hjälp av ett expert-
råd. Om förhörsledaren misstänker att Sven har en 
utvecklingsstörning kan ”Barnhuset” kopplas in. Det 
är en enhet som är sakkunnig i fråga om barn och 
medborgare med utvecklingsstörning. 

Om polisen betraktar det som en fråga för domstol 
och om de bedömer att det är osäkert om Sven har 
en psykisk störning eller en utvecklingsstörning, kan 
det ske en ”prejudisiell observasjon” från en rättspsykia-
trisk expert. Om den undersökningen konstaterar att 
brottslingen har ett försvagat intellekt, kommer man 
vid häktningsförhandlingen vid tingsrätten att ta ställ-
ning till om han  klarar av att sitta i häkte. 

Om de rättspsykiatriska experterna anser att Sven 
har en utvecklingsstörning med IQ lägre än 55, inne-
bär detta att Sven inte kan straffas (strafflagen § 20). 
Han måste då dömas till ”tvungen omsorg” eller gå fri.

Om domstolen finner att han har begått dråp och 
att det finns risk för fortsatt allvarliga kriminalitet, 
kommer han sannolikt att dömas för tvångsvård i en 
period av tre år. 

Sven skickas sedan till St.Olavs sjukhus i Trond-
heim, avdelning Brøset där man vårdar personer 
med utvecklingsstörning som dömts till tvångsvård. 
Under vistelsen, som varar från 6 till 12 månader, 
kommer Sven att undersökas och utvärderas för risk 
för framtida våld, och han kommer att få behandling. 
Staten har då ett totalt ansvar för Sven, även ekono-
miskt. Vart tredje år ska domen ses över genom en ny 
domstolsprövning. Bedömningen kommer att inrik-
tas på risken för återfall i ny kriminalitet och behovet 
av socialt skydd.

Parallellt görs ansträngningar för att Sven ska åter-
anpassas till samhället och återvända till sin hemkom-
mun. Där kan han få  avtjäna den sista delen av sin 
dom. 

Om den psykiatriska experten finner att Sven har 
en  utvecklingstörning med IQ högre än 55, kommer 
hans fall att behandlas som ett vanligt brottmål. 

Svens försvarare kan begära att domstolen särskilt 
beaktar att svaranden har minskad rättskapacitet.  
Man kan hänvisa till brottslagstiftningens paragraf 80, 
som ger möjlighet att ta hänsyn till om den åtalade 
har en utvecklingsstörning. Men vid allvarliga brott, 
som t ex dråp, visar norsk rättspraxis att denna para-
graf sällan minskar straffnivån.

Sammanfattning
Personer med funktionshinder som bryter mot straff-
lagen behandlas olika i de skandinaviska länderna. 
Trots detta antar vi att vi kan ha mycket att lära av 
varandra. De gemensamma värden som gäller för väl-
färd i våra länder innebär att människor som Sven 
möts med förståelse och respekt oavsett om de har 
brutit mot strafflagen eller utsatts för brott. FN:s kon-
vention för personer med funktionsnedsättning, som 
alla de skandinaviska länderna har ratificerat, säger i 
artikel 12 och 13 att personer med funktionsnedsätt-
ning ”åtnjuter rättskapacitet på lika villkor som andra 
i alla hänseenden”. Det är viktigt att alla aktörer i rätts-
samhället (polis, domstolar etc.) får utbildning och 
tillräckliga kunskaper om detta.

Våra nordiska länder är små var för sig och vi be-
höver dela med oss av våra kunskaper om hur vi kan 
skapa en straffrätt som är rättfärdig för dem som har 
en utvecklingsstörning.

Vi kommer därför att upprätta ett gemensamt ut-
vecklingssamarbete mellan Sverige, Norge och Dan-
mark. Om du och din arbetsplats är intresserat med 
att höra mer, kontakta oss via e-post.
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Hur är det i Sverige?
  Läs på nästa sida!
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P å Landskrona tvångsarbetsanstalt på Citadellet 
internerades från 1919 kvinnliga ”lösdrivare” 

som dömts enligt lösdrivarlagstiftningen. På 1920-ta-
let var Socialstyrelsens klassificeringsnit som mest 
pedantisk. Man indelade kvinnorna på anstalten i 
”psykologiska typer” i en skrivelse 1925. De var de-
mimonder, gatflickor, soutenörsflickor, ligistflickor, 
berglärkor, bettlerskor, psykiskt höggradigt abnor-
ma, höggradiga alkoholister, vanetjuvar, utpresser-
skor, kopplerskor och langerskor.

1922 hade Herman Lundborg startat Rasbiologiska 
institutet med stöd av riksdagen och han gjorde flera 
resor till Landskrona i sällskap med fotografer för att 
säkerställa bildliga bevis för den undermåliga raska-
raktären hos de intagna kvinnorna.

Kvinnorna kom mest från storstäderna. De saknade 
arbete och fast adress och försörjde sig oftast på pro-
stitution. Under några decennier förpassades tusen-
tals kvinnor till Landskrona för att tvångsarbeta med 

hushållssysslor och trädgårdsskötsel i perioder från 
ett par månader till ett år, många gjorde flera resor.

Under ledning av kapten Carl Emil Gülich upplev-
de anstalten sin “storhetstid” under 1920-talet, men 
på 30-talet minskade antalet intagna och 1940 lades 
anstalten ned och Citadellet överfördes till militären.

Kerstin Jonsson (se också sid11.) 

Nedslag i historien

Statens tvångsarbetsanstalt i Landskrona 1930.

I den svenska brottbalken som reglerar brott och 
påföljder, är utgångspunkten att alla människor 
kan vara skyldiga till brott. Hänsyn till avvikande 

egenskaper eller förmågor tas först efter att skulden 
har avgjorts. Särskilda regler finns för gärningsperso-
ner med allvarlig psykisk störning. Dit räknas de som 
har en måttlig eller svår utvecklingsstörning. Den som 
har ett sådant tillstånd och begått brott under påver-
kan av störningen ska i första hand dömas till annan 
påföljd än fängelse.

Fängelseförbud
Det så kallade fängelseförbudet gäller om personen 
saknat förmåga att inse gärningens innebörd, eller att 
anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, men inte 
om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vål-
lat sitt tillstånd, exempelvis genom berusning. 

Kan dömas till fängelse 
Den som har en lindrig utvecklingsstörning kan alltså 
dömas till fängelse som alla andra. Undantagsregler 
finns visserligen men de är inte tillämpliga för andra 
än dem som har allvarlig psykisk störning.

Hur många med utvecklingsstörning som döms till 
fängelse vet vi inte. Men ca 3 % av samtliga rättspsykia-
triskt vårdade patienter (ca 1 300) har en utvecklings-
störning. De med ”Neuropsykiatriska symtom” är minst 
10 %.

Blir ofta utnyttjade 
Psykansvarskommittén skrev redan 2002 att miljön, 
varken i kriminalvården eller inom rättspsykiatrin, är 
anpassad till de utvecklingsstördas behov. De blir ofta 
utnyttjade på olika sätt av andra intagna. 

Mycket tyder på att gruppen är större än vad man 
tidigare trott. Därför föreslog kommittén att personer 
som tillhör personkrets 1 och 2 i LSS bör få ett ”slutet 
boende” som alternativ till fängelse. Ett sådant bör ut-
formas och drivas enligt samma principer som gäller 
för gruppbostäder enligt LSS. Samtliga remissinstan-
ser som kommenterade förslaget var mycket positivt 
inställda. 

Ytterligare översyn
Men året efter gav regeringen ”Nationell psykiatrisam-
ordning” direktiv om ytterligare en översyn av frågorna 
om samhällets insatser för psykiskt sjuka och psykiskt 
funktionshindrade. Utredningen uttryckte sitt stöd 
för förslaget om ”slutet boende”. Kriminalvårdens miljö 
är både skrämmande och mindre lämpad för dem, 
skrev man. Inte sällan utnyttjas de och behandlas ned-
sättande och kränkande av medintagna. 

Ny utredning 
Inte heller detta räckte för regeringen. I juli 2008 
beslöt den att tillsätta Psykiatrilagsutredningen för att 
genomföra en större reform. Utredningen föreslog 
(SOU 2012:17) att den rättspsykiatriska vården ska 
upphöra och ersättas av tvångsvård på en psykiatrisk 
klinik. Kriminalvården ska ansvara för ”sluten stöden-
het” – det som tidigare utredningar kallades ”slutet bo-
ende”. Det rör sig om fem gruppbostäder som skulle 
ta emot 10–20 personer per år. 

Mordet i Långshyttan förra året, där fem personer 
med bl a utvecklingsstörning och adhd dömdes, har 
aktualiserat frågan igen.

Trots att frågan är så välutredd som någon fråga kan 
bli, har dock ingenting hänt. 

Trots tre utredningar
                   fortfarande ingen sluten stödenhet

Brott, straff och personer med utvecklingsstörning:
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Vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar 
har i olika studier visat sig ha sämre tandhälsa än 
andra. Det säger Gunilla Klingberg, övertandläkare 
och professor i Malmö. Hon är också kritisk till hur 
man fördelar stödet. 

För personer med intellektuell funktionsnedsättning 
kan det vara svårt och tidsödande att sköta sin mun-
hygien.

 – Många personer med intellektuella funktions-
nedsättningar har svårigheter med motivation, ut-
hållighet och ibland även finmotorik, säger Gunilla 
Klingberg som är övertandläkare och professor i  
 pedodonti*. 

Gäller bara vuxna
Däremot betonar hon att det inte finns studier som 
visar att barn med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar har sämre tandhälsa än andra barn. 

– Man har alltså inte sämre tandhälsa per automatik 
bara för att man har en intellektuell funktionsnedsätt-
ning, säger hon. Det handlar istället om vilket stöd 
man får när man blivit vuxen.

– God munhygien ställer höga krav på de personer 
som finns runt omkring, alltså assistenter, personal 
och anhöriga. 

”Högljudda” får mest hjälp
Gunilla Klingberg menar att det pratas för lite om 
att tandvården för personer med intellektuella funk-
tionsnedsättningar är ojämnt fördelad och att de med 
mest ”högljudda” anhöriga får mest hjälp. Både tand-
vården och sjukvården behöver reflektera över det, 
säger hon.

– Om man ger högljudda personer företräde så dis-
kriminerar man samtidigt andra personer, och det är 
inte acceptabelt. Prioritering är alltid svårt och vården 
behöver ha mer dialog med patienter och närstående 
kring detta. Patientföreningar och brukarorganisatio-
ner är också viktiga parter i ett sådant arbete.

Hon anser att det är viktigt att prioriteringsfrågan 
lyfts till en organisatorisk nivå.

– Det räcker inte att enbart arbeta med den ute på 
klinikerna. Prioriteringar måste följa transparenta 
principer. Det finns etablerade system för detta, ex-
empelvis utifrån prioriteringsutredningen**.

Större utmaningar 
Tandvårdsbehandling av personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar innebär generellt stora utma-
ningar, säger Gunilla Klingberg. Hon menar att tand-
vårdsbesöket behöver individanpassas i högre grad än 
vad som sker nu. 

– Det krävs kunnig personal och ganska gott om tid, 
säger hon. 

Ofta, då tänder ska lagas eller vid komplicerade 
tidsödande behandlingar, kan det behövas att patien-
ten blir sövd. Gunilla Klingberg anser att tandvården 

Risk 
för 
sämre 
tandhälsa 

*Pedodonti är en specialitet som utförs av tandläkare 
som är specialutbildade till barntandläkare.

Nedslag i historien
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Gunilla Klingberg är 
professor och
 övertandläkare 
vid Malmö Universitet.

E-post: gunilla.klingberg@mah.se

ibland ”kämpar för mycket och för länge”, utan hjälp 
av narkos, med vissa patienter.

– Patienterna tröttas ut. Det kan vara bättre, inte 
minst för patienten, att man i ett tidigare skede be-
slutar om tandbehandling i narkos. Vi ska vara rädda 
om våra patienter och många med funktionsnedsätt-
ning mår kanske bättre av att få all behandling utförd 
vid ett tillfälle, istället för att åka fram och tillbaka till 
tandkliniken. 

Tandhälsan bortprioriteras
Gunilla Klingberg menar att tandhälsan ibland prio-
riteras bort, att övrig hälsa och sjuklighet får gå före, 
när familj och patienter behöver prioritera: 

– Ibland är det helt klart så att andra sjukdomar är 
viktigare att behandla. Men när den akuta fasen är 
över, så är munnen viktig. Det finns många studier 
som visar att sjukdomar i mun och kropp påverkar 
varandra. 

Det handlar om både kunskap och attityder, säger 
hon.

– Vi jobbar mycket med det i grundutbildningen av 
tandvårdspersonal. 

Holistisk syn
Gunilla Klingberg efterlyser en mer holistisk syn, det 
vill säga att de som arbetar inom vården måste börja 
se hela personen de möter. 

– Det är så lätt att vi fokuserar på det lilla område vi 
är specialiserade på. Vi behöver bli bättre på att utgå 
från det som personen själv och de närstående, iden-
tifierar som det viktiga. 

Att arbeta i team där flera olika yrkesgrupper möts 
är också ett bra sätt att vidga tänkandet kring funk-
tionsnedsättningar. 

– Ibland ligger det för mycket fokus på det som är 
fel, eller inte fungerar så bra. Kanske borde vi istället 

lyfta det som är positivt och använda personernas styr-
kor som hävstång när vi vill förbättra vård och annat 
som rör hälsa och livskvalitet. 

Skilt från resten av vården
Att tandvård och tandhälsa är skilt från resten av häl-
so- och vårdinsatserna motverkar den helhetssyn som 
Gunilla Klingberg efterlyser: 

– Det är i grunden en rent politisk fråga, säger hon. 
Någonstans under framväxten av vårt socialförsäk-
ringssystem, eller kanske ännu tidigare, har man tyckt 
att munnen inte tillhör kroppen. Det kan ha att göra 
med att man tyckt att tandvård inte är behandling av 
sjukdom på samma sätt som annan vård. Det finns en 
tradition också internationellt att patienten står för 
en stor del av kostnaden för tandvården. 

Allmäntandvården borde få utbildning och hjälp
Gunilla Klingberg menar att kunskaper, erfarenhet 
och attityder som rör behandling av personer med 
funktionsnedsättning skiljer sig mycket mellan olika 
kliniker. Specialistkliniker, säger hon, klarar uppgif-
ten bäst, men eftersom inte alla kan gå hos specialis-
ter måste målet vara att alla tandkliniker kan ta emot 
personer oberoende av eventuell funktionsnedsätt-
ning för undersökning och förebyggande vård.

– Allmäntandvården måste få utbildning och hjälp 
att möta personer med funktionsnedsättning. Det 
man inte känner sig trygg med blir man heller inte så 
bra på, varken att bemöta eller att behandla. 

Att behandla personer med intellektuella funk-
tionsnedsättningar skiljer sig från vanlig behandling, 
säger hon. 

– Man får tänka lite annorlunda, men det gör egent-
ligen bara jobbet roligare och mer intressant. När 
man lyckas med en behandling, eller får patienten att 
inte känna rädsla – då får man tillbaka så mycket mer.
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En god tandhälsa grundläggs i vardagen
Gunilla Klingberg poängterar att grunden till en god 
tandhälsa läggs i vardagen. Och att det förebyggande 
arbetet är än viktigare för den här gruppen. 

– Alla behöver sköta sin munhygien, äta bra och 
undvika småätande. Därför har det stöd som omger 
personen i form av assistenter, anhöriga, personal i 
boende, med mera, en stor betydelse för att personer 
med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna 
vara friska. Med rätt stöttning så finns det goda möj-
ligheter. 

Personer med intellektuella funktionsnedsättning-
ar är redan i många avseenden stigmatiserade och 
dåliga tänder gör knappast saken bättre.

– Samhället idag förväntar sig att man ska vara 
fräsch och frisk i sin mun. Personer som på grund av 

 **Prioriteringsutredningen

Gunilla Klingberg hänvisar i intervjun till Priori-
teringsutredningen. Den såg som sin främsta 
uppgift att lyfta fram grundläggande etiska vär-
deringar som vägledning för beslutsfattare både 
på politisk/administrativ nivå och i den kliniska 
vardagen. De såg ut så här:

1. Människovärdesprincipen; alla människor har 
lika värde och samma rätt, oberoende av person-
liga egenskaper och funktioner i samhället. 

2. Behovs- eller solidaritetsprincipen; resur-
serna bör satsas på de områden där behoven är 
störst. 

3. Kostnadseffektivitetsprincipen; vid val mel-
lan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör 
man eftersträva en rimlig relation mellan kostna-
der och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd 
livskvalitet. Kostnadseffektivitetsprincipen bör till-
lämpas endast vid jämförelser mellan metoder för 
behandling av samma sjukdom. 

De två första principerna skall vara överordnade 
den tredje. Viktigast är således att alla människor 
behandlas på lika villkor, oavsett kön, ålder, socio-
ekonomisk tillhörighet etc, och att vård ges utifrån 
patientens medicinska behov, det vill säga; den 
som har störst behov ska gå först i kön. Först när 
dessa två principer har beaktats ska den behand-
ling väljas som är mest kostnadseffektiv.
Utredningen upprättade också en värderings-
hierarki och konkretiserade vårdbehov i fem 
prioriteringsgrupper: 

1 A. Vård av livshotande akuta sjukdomar. Vård 
av sjukdomar som utan behandling leder till 
varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig 
död. 

1 B. Vård av svåra kroniska sjukdomar. Palliativ 
vård i livets slutskede. Vård av människor med 
nedsatt autonomi. 

2. Individinriktad prevention vid kontakter med 
sjukvården. Habilitering/ rehabilitering. 

3. Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjuk-
domar. 

4. Gränsfall. 

sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning inte 
är fräscha blir lätt stigmatiserade. Att ha fula tänder 
kan leda till blickar och att lukta illa kan i värsta fall 
innebära att person inte visas samma omsorg i varda-
gen. 

Blir ändå bättre
Samtidigt uttrycker Gunilla Klingberg avslutningsvis 
en viss optimism. 

– Det pågår hela tiden en utveckling på området. 
Den forskning som sker inom tandvården kommer 
alla till godo. Och, om man jämför till exempel 
20-åringar idag med hur det var förr, så är det stor 
skillnad. De har ofta en bättre tandhälsa med sig från 
barn- och ungdomsåren. 

Text och bild: Erik Tillander.

Tandvårdsstöd 

Tandvård till Hälso- och sjukvårdsavgift
Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien till följd 
av långvariga sjukdomar eller funktionshinder kan ha rätt till tandvård 
till hälso- och sjukvårdsavgift. De sjukdomar och funktionsnedsätt-
ningar som kan ge rätt till tandvårdsstöd anges i tandvårdsförord-
ningen (1998:1338) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS:2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsned-
sättning . Bestämmelserna ska användas vid bedömningen av om en 
patient har rätt till stödet. I föreskriften ingår en blankett där en läkare 
ska styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Intyget skickas av 
läkaren, tandläkaren eller patienten till den enhet som ansvarar för 
tandvården i det landsting eller region där man bor. I Socialstyrelsens 
meddelandeblad Nya föreskrifter om tandvård vid långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning finns mer information om bestämmelserna 
i föreskrifterna.

Särskilt tandvårdsbidrag
För personer som har långvariga sjukdomar eller funktionshinder som 
medför risk för försämrad munhälsa finns ett särskild tandvårdsbidrag, 
eller STB. Bidraget är på 600 kronor per halvår och får endast användas 
för förebyggande tandvård eller abonnemangstandvård. De sjukdomar 
och funktionshinder som är aktuella finns beskrivna i Socialstyrelsens 
föreskrift SOSFS 2012:16. I de flesta fall krävs ett läkarintyg som anger att 
man tillhör någon av grupperna som har rätt till ersättning. 

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
Personer som omfattas av LSS, eller har ett varaktigt behov av omfattan-
de vård- och omsorgsinsatser kan ha rätt till uppsökande verksamhet. 
Vilka som omfattas framgår av tandvårdslagen (1985:125). Uppsökande 
verksamhet innebär en  rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning av 
tandhygienist. Syftet är att undersöka om patienten har något tand-
vårdsbehov och att hjälpa till med praktiska råd. Personer som har rätt 
till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård till 
hälso- och sjukvårdsavgift. ”

Information
Information om vilka regler som gäller kan man få på Socialstyrelsens 
hemsida: www.socialstyrelsen.se

På Försäkringskassans hemsida finns information om tandvårdsstödet 
som riktar sig direkt till patienter: 
www.forsakringskassan.se + tandvardsstöd

Även landstingen, Folktandvården och Vårdguiden har information. 
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i
Intra nr 2/2018 kommer ut i juni.

Du som vill prenumerera på INTRA: Betala  360 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 flyttar 
 till Skarpnäcks 
  folkhögskola!
Från 1 augusti 2018 finns vi på 

Fraktflygargatan 18 
128 30 Skarpnäck

Kanske flyttar vi närmare just dig som 
vill utveckla din förmåga att uttrycka 
dig i bild, teckning, målning och att 
arbeta skapande.
Sök till Konstskolan LINNEA, en 3-årig 
Konst- och Kulturutbildning/deltid 
daglig verksamhet.
Vi vänder oss till dig med en diagnos 
inom autismspektrumtillstånd/intellek-
tuell funktionsvariation.
 

Konstskolan LINNEA
Skärholmsgången 32
127 48 Skärholmen
konstskolanlinnea.se

Utbilda dig till 
Stödpedagog 
hos oss!
Distansutbildning på halvfart
Sista ansökningsdag: 1 maj
Du hittar mer information och ansöker via: 
skovde.se/yhutbildning 

Less på LSS?
”Man överlever genom humorn!” 
Det säger Mattias Hülphers på 
Astroteatern i Stockholm. De 
repeterar en pjäs om livet som 
mottagare av LSS-insatser. 
  Manuset bygger på egna 
erfarenheter. Det handlar mycket 
om den utsatthet det innebär att 
vara i beroendeställning gent-
emot myndigheter.
  – Om man spelar upp situa-
tioner som verkligen har hänt 
kan det ju bli jättejobbigt, säger 
Amanda Larsson som är skåde-
spelare. Med komedin är det 
enklare för då har man distans 
till det. 
  

Kim Berqvist Granberg  
och Mattias Hülphers 
repeterar L(E)SS PÅ LSS. 
Teatern har premiär 
måndag den 16 april på 
Olympiateatern i
Stockholm.
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Jag heter Ulf Magni, Jag är 51 år och Bor i Järna.
Jag jobbar på Solåkrabyn, dels i Snickeriet men också i Ljusverksta-
den.

På fritiden gillar jag att spela teater. Jag åker in till Södertälje för att 
göra det en gång i veckan. Jag gillar att måla men även att fotografera. 
På solåkrabyn har jag haft målningsterapi men jag har alltid hållit på 
själv hemma också. Det har jag gjort sedan jag var liten.

(Ulf Magni har också gjort bakgrundsbilden på denna sida.)

Omslagets konstnär
Ulf Magni
Solåkrabyn

Solåkrabyn

Föreningen Solåkrabyn 
finns inom två socialte-

rapeutiska bygemenskaper 
i Södertälje och Strängnäs 
kommuner, och har grupp-
bostäder och daglig verk-
samhet enligt LSS  i byge-
menskapernas närområde. 
  Inom daglig verksamhet 
finns ett flertal olika sys-
selsättningar i verkstäder 
med olika hantverk. Där 
finns också utearbete med 
trädgårdsskötsel och ved-
hantering. 
  Solåkrabyns butiker i 
Järna och Stallarholmen 
säljer allt som verkstäderna 
producerar. 
   Föreningen Solåkrabyn 
grundades ur ett föräldra-
initiativ 1966, och är en 
ideell förening utan vinst-
intresse.
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Båda för 250 kr

200 kr 200 kr
Två DVD-filmer som skildrar hur stödet till personer 
med utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talets 
mitt till idag. Båda filmerna för 350 kr.

DVD-FILMER

Gruppbostaden

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

Svåra frågor 1 och 2 tar upp 
frågor av etisk och moralisk karaktär i 
LSS-verksamheten. Som t ex:
Vad gör vi med alla svåra känslor?
Hur nära kan man stå?
Hur gör man när någon inte förstår 
sitt eget bästa?
Hur skapar vi tillit?
Hur förhåller vi oss till övervikt?
Vad är professionalitet?
För vems skull är du på jobbet?
Hur mycket ska man ingripa?
Är det rätt att låtsas?
Och mycket mer...

E n informativ skrift för alla som 
är gode män till personer med 

funktionshinder.

God man

Kostnad för frakt tillkommer. Beställ från e-post: info@tidskriftenintra.se, eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex             80 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex            80 kr per ex

V i har samlat det mesta och det bästa 
som skrivits om daglig verksamhet. 

Här finns kunskap, inspiration och intres-
sant läsning!

daGliG verksamhet

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Prenumerera på Intra!

Intra är en fri och obunden tidskrift som riktar sig till personal, 
tjänstemän, anhöriga och förtroendevalda och andra som är in-
tresserade av funktionshinder och samhälle. Intra kommer ut med 
4 nummer per år. 
En prenumeration kostar 360 kronor och gäller för fyra nummer 
när du än börjar.

lss och andra laGar
och bestämmelser

Här finns alla de viktiga texterna sam-
lade. Perfekt för dig som vill veta vad 

som faktiskt gäller.
Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

För vikarien och den nyanställde! Här 
finns all viktig information om allt 

som man som ny undrar över. Och lite till.

välkommen!

Pris per ex    60 kr 
10 ex           40 kr per ex 


